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500 plus w Łęcznej

Pożegnano „żelazną damę”

Mieszkańcy
Łęcznej
szturmem ruszyli po wnioski
na świadczenie 500 plus.
Ustawodawca przewidział
co prawda aż trzy miesiące na
złożenie pierwszego podania,
z wyrównaniem płatności za
cały okres, tj. wystarczyło
wniosek złożyć pod koniec
czerwca aby otrzymać świadczenie tak jakbyśmy złożyli je
pierwszego kwietnia. Jednak
blisko połowa uprawnionych
do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej udała się znacznie wcześniej. Do 22 kwietnia
złożonych zostało przeszło
tysiąc wniosków z czego 2/3
w formie papierowej. Pozostałe
osoby o świadczenie 500 plus
na dziecko występowały za pośrednictwem internetu, w więk-

szości przy pomocy rachunków
bankowych.
Pierwsze wypłaty wynikające z wydanych już przez MOPS
decyzji zaplanowane zostały na
koniec kwietnia.
Czym jest program Rodzina
500+? Program Rodzina 500+
gwarantuje regularne wsparcie
dla rodziców wychowujących
dzieci. Kwota 500 zł co miesiąc
dla drugiego i każdego kolejnego dziecka w rodzinie wypłacana będzie aż do uzyskania przez
dziecko pełnoletności. Wsparcie
zostanie przyznane bez względu
na wysokość dochodów rodziny czy stan cywilny rodziców.
Otrzymają je także rodzice
i opiekunowie samotnie wychowujący dzieci, niezależnie od
dok. na str. 3

W poniedziałek 11 kwietnia, w świdnickim kościele NMP Matki
Kościoła odbyły się uroczystości pogrzebowe prof. Zyty Gilowskiej.
Byłą wicepremier i minister finansów żegnały najważniejsze osoby
w państwie: prezydent Andrzej Duda, premier Beata Szydło, prezes
Jarosław Kaczyński, ministrowie i posłowie z różnych opcji politycznych. Przed rozpoczęciem nabożeństwa Zyta Gilowska została pośmiertnie odznaczona Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia
Polski. Odznaczenie z rąk prezydenta Andrzeja Dudy odebrał jej
syn Paweł Gilowski.
- Zaskoczyła nas szybkość przekuwać tę wiedzę w konkretne
z jaką śmierć wyrwała ją z na- pomysły – mówił podczas mszy
szego grona - powiedział abp żałobnej abp Stanisław Budzik.
Stanisław Budzik, metropolita Msza zebrała wielu mieszkańców
lubelski, przewodniczący nabo- Lubelszczyzny, którzy chcieli pożeństwu. – Wszyscy, z którymi o żegnać Zytę Gilowską. Ze wzglęniej rozmawiałem, wspominają dów bezpieczeństwa nie wszyscy
ją z sympatią i żegnają z żalem. mogli wejść do kościoła. Dla nich
Została zapamiętana jako osoba, wystawiono przed świątynią dwa
która łączyła solidną wiedzę aka- telebimy, na których widać było
demicką z głębokim zaangażowa- przebieg uroczystości.
dok. na str. 6
niem w sprawy publiczne. Umiała

Przez lata trudno było namówić przewoźników kursujących na trasie Łęczna – Lublin
na modyfikację trasy w samej
Łęcznej.
Do takiego krótkotrwałego
działania przed laty zmusił ich kilkutygodniowy konflikt z zarządcą
dworca pod CH Wamex. Wtedy
autobusy jeździły m.in. przez Stare Miasto, co wielu szczególnie
starszym osobom, bardzo przypadło do gustu. Teraz po upływie lat
jeden z przewoźników postanowił
wykorzystać istniejące w Łęcznej
przystanki. Informacja o tym pojawiła się na profilu społecznościowym firmy Piątek.
- Miło nam poinformować Państwa, że od 6 kwietnia
2016 wydłuża się trasa przejazdu naszych busów po Łęcznej.
Wszystkie dotychczasowe kursy

rozpoczynają się 5 minut wcześniej z przystanku przy ul. Nadwieprzańskiej (PGKiM), jest to
także przystanek końcowy – poinformował na profilu społecznościowym przewoźnik.
W ten sposób do autobusu
możemy wsiąść na ulicy Nadwieprzańskiej skąd już niedaleko np. do szpitala i Biura Powiatowego ARiMR w Łęcznej. Do
autobusu wsiądziemy też na ulicy Leśnej i Szkolnej gdzie do tej
pory było to niemożliwe. Dzięki
temu możemy też bez kłopotów
przemieszkać się po mieście jak
autobusem miejskim.
Modyfikacja trasy polegająca na dodaniu nowych przystanków i wydłużeniu trasy przejazdu podnosząca komfort klientów
nie wpłynęła na ceny biletów.
BB

ma obsłużyć Port Lotniczy Lublin. Obecnie w porcie obsługiwanych
jest dziewięć stałych tras oraz jedna czarterowa. Ponadto w ubiegłym roku na lubelskim lotnisku obsłużono około 300 ton ładunków. Ich transport odbywał się głównie na pokładach samolotów
rejsowych. Już niedługo lubelskie lotnisko posiadać będzie punkt
cargo. Właśnie zakończyła się budowa punktu przeładunkowego
obok lubelskiego lotniska, co już w pierwszym roku działalności
pozwoli odprawić ok. 1,2 tys. ton towarów.
dok. na str. 6

okno na świat
Nowe przystanki w Łęcznej Rośnie
Prognozy na ten rok mówią o około 440 tys. pasażerów, których

KONTO POLECANE SENIOROM

Konto rekomendowane przez ZUS
i polecane przez 93% posiadaczy1.
Dołącz do nich i przez 2 lata korzystaj
z promocyjnych warunków oferty dla Seniora:

› 0 zł za prowadzenie Kapitalnego Konta
› 5% zwrotu za zakupy kartą w aptekach
w całej Polsce – do 30 zł miesięcznie

Sprawdź także inne korzyści konta.
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Poznaj warunki promocji i sprawdź, czy możesz z niej skorzystać.
1
Badanie z 6.10.2015 r. przeprowadzone przez Bank BPH na losowej próbie 903 Klientów,
którzy w okresie od kwietnia do lipca 2015 r. skorzystali z promocji Kapitalne Konto dla
Klientów ZUS.
Promocja Kapitalne Konto dla Klientów ZUS trwa do 31.03.2017 r. i jest skierowana do
osób, które ukończyły 55 lat oraz od 1.01.2015 r. do dnia otwarcia Kapitalnego Konta nie
posiadały w Banku BPH konta osobistego. Promocyjne warunki obowiązują przez 2 lata
od założenia konta i są uzależnione od comiesięcznych wpływów na to konto z tytułu
emerytury lub renty z ZUS. Po zakończeniu promocji opłata za prowadzenie konta będzie
zgodna z Taryfą Opłat i Prowizji (na dzień 1.02.2016 r. to 9,99 zł miesięcznie), inne opłaty
zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji, która wraz z Regulaminem promocji dostępna jest w
Placówkach Banku BPH oraz na www.bph.pl. Oprocentowanie środków na koncie jest
zmienne i wynosi 0,01% w skali roku.
Bank BPH SA, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk.
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Policyjny cud
Samochód Dacia skradziony
został 16 kwietnia z parkingu przy.
Al. Jana Pawła II w Lublinie. Właścicielka oszacowała straty na 50
tys. zł. Kobieta nie zdążyła opuścić
komisariatu, kiedy usłyszała od
mundurowych, że pojazd został
odnaleziony, a złodzieje zatrzymani. Do zatrzymania pojazdu doszło
przy ul. Osmolickiej w Lublinie.
Dzielnicowi z VII zauważyli poszukiwaną dacię. Mundurowi zatrzymali dwóch mężczyzn, w wieku
29 i 30 lat. Obaj znani są lubelskim
policjantom. Młodszy 2 lata temu
wyszedł z zakładu karnego, gdzie
odsiadywał karę 6 lat pozbawienia
wolności m.in za rozboje. Starszy
odpowiadał z przestępstwa narkotykowe. Za kradzież grozi kara do
5 lat pozbawienia wolności.
Fałszywy wnuczek
16 kwietnia sąd aresztował na
trzy miesiące 39 letniego mieszkańca Szczecina, który działając tzw.
metodą „na wnuczka” i „policjanta”
wyłudził od mieszkańców Lublina
blisko 80 tys. zł. Do jednego z przestępstw doszło przy ul. Sasankowej
w Lublinie, gdzie pokrzywdzeni
stracili blisko 30 tys. zł. Do zatrzymania podejrzanego doszło w Kielcach. Policjanci zabezpieczyli przy
nim blisko 20 tys. zł. pochodzących
z przestępstw. 39-latek został przewieziony do Lublina. Policjanci z
Wydziału dw. z Przestępczością
Przeciwko Mieniu KMP udowodnili
mu dokonanie w ostatnim czasie
trzech takich oszustw w Lublinie.
Grozić mu może kara do 12 lat
pozbawienia wolności.
Biznes z kobiet
45-letni mieszkaniec pow.
biłgorajskiego prowadził w Lublinie
dwie agencje towarzyskie, które
były jego stałym źródłem dochodu.
Ze wstępnych ustaleń wynika, że
mógł osiągnąć zyski w kwocie co
najmniej 90 tys. zł. Biznes 45-latka
prosperował całodobowo. Policjanci w trakcie przeszukania agencji
zabezpieczyli akcesoria erotyczne, a
także telefony komórkowe i laptopy
z materiałami o treści pornograficznej, które były zamieszczane
w Internecie. Zatrudnione u niego
dziewczyny, głównie w wieku
20-30 lat, werbował poprzez portale internetowe. Do zatrzymania
45-latka doprowadziły operacyjne
ustalenia policjantów z Wydziału
kryminalnego KWP w Lublinie.
14 kwietnia 45-latek został doprowadzony do lubelskiej prokuratury.
Może mu grozić kara do 4,5 roku
pozbawienia wolności.
Ciężarna na motorze
W Lublinie 26-latek, nie mający uprawnień i jak się okazuje
umiejętności, na łuku drogi najechał na krawężnik, przewracając
się. Nieodpowiedzialny motocyklista przewoził pasażerkę …
w ósmym miesiącu ciąży. Oboje
trafili do szpitala.

Łęczna

Szaleniec za kierownicą
Pędził peugeotem w terenie
zabudowanym z prędkością 161
km/h. Funkcjonariusze z łęczyńskiej drogówki zatrzymali mu
prawo jazdy, ukarali mandatem
karnym oraz punktami karnymi. 19 kwietnia po godz. 9.00
w miejscowości Ludwinów gm.
Cyców policjanci działający
w ramach akcji ,,Prędkość” zatrzymali do kontroli drogowej kierującego pojazdem marki Peugeot.
Szaleńcem za kółkiem okazał się
20 – letni mieszkaniec gm. Wierzbica. Jak się okazało to nie pierwsze
punkty karne na jego koncie.
Podczas całej akcji ujawniono ponad 40 wykroczeń dot.
przekroczenia prędkości. Policjanci zatrzymali 9 praw jazdy za

ZDARZEŃ

przekroczenie powyżej 50 km/h
w terenie zabudowanym. Już po
godz. 7.35 w miejscowości Nadrybie wpadł 30 – letni mieszkaniec
gm. Urszulin, kierujący pojazdem
marki Volkswagen Passat. Zarejestrowana prędkość z jaką poruszało
się auto wynosiła 104 km/h przy
ograniczeniu prędkości do 50
km/h. w miejscowości Nadrybie
gm. Puchaczów. Przed godz. 17.00
zatrzymany został do kontroli
drogowej kierujący pojazdem
marki Audi. 26 –letni mieszkaniec
Łęcznej przekroczył dozwolona
prędkość o 52 km/h. Po godz. 17.00
policjanci zatrzymali kierującego
fordem. 25–letni mieszkaniec gm.
Cyców przekroczył prędkość o 56
km/h. O godz. 18.00 został zatrzymany 37-letni mieszkaniec Łęcznej
kierujący pojazdem marki Renault.
Zarejestrowana prędkość z jaką
poruszało się auto wynosiła 104
km/h. Kilka minut po 18.00 wpadł
kolejny kierujący. 29–letni mieszkaniec gm. Urszulin przekroczył
dopuszczalną prędkość o 52 km/h.
Przed godz. 19.00 zatrzymany do
kontroli został 29–letni mieszkaniec gm. Urszulin. Mężczyzna
kierował pojazdem marki Mazda.
Miał na liczniku 109 km/h. O godz.
19.40 w ręce policjantów wpadł
36–letni mieszkaniec gm. Urszulin,
który przekroczył dopuszczalna
prędkość o 53 km/h. Przed godz.
21.00 policjanci zatrzymali do
kontroli drogowej 31–latka, mieszkańca gm. Wierzbica kierującego
VW Golfem. Mężczyzna miał na
liczniku 101 km/h.
Pożar poddasza
15 kwietnia br. przed godz. 21 do
PSP w Łęcznej wpłynęło zgłoszenie
o zadymieniu budynku mieszkalnego w miejscowości Kocia Góra gm.
Ludwin. Na miejsce pojechał zastęp
ratowniczo – gaśniczy z KP PSP w
Łęcznej oraz dwie jednostki OSP
z Ludwina i Zezulina. Na miejsce
stwierdzono, że w budynku mieszkalnym pali się drewniany strop.
Strażacy gasili pożar i jednocześnie
rozbierali konstrukcję stropu w celu
dotarcia do zarzewi ognia. Akcja
trwała 1,5 godz, wzięło w niej udział
14 ratowników.
Papierosy z przemytu
Ponad 1000 paczek papierosów
różnych marek bez polskich znaków
akcyzy zabezpieczyli łęczyńscy kryminalni w okolicy targowiska w Milejowie. Papierosy w plastikowych
torbach oraz reklamówkach posiadały obywatelki Ukrainy w wieku
46 i 54 lat. Łącznie zabezpieczono
734 paczek papierosów. Ustalono,
że wartość uszczuplenia należnego
podatku akcyzowego na rzecz Skarbu Państwa wynosi ponad 12 tys. zł.
Właścicielką kontrabandy okazała
się 46 – letnia obywatelka Ukrainy.
W ręce policjantów wpadła również
54 – letnia obywatelka Ukrainy. Kobieta w dwóch foliowych reklamówkach posiadała blisko 300 paczek
papierosów bez polskich znaków
akcyzy. Uszczuplenie podatku na
rzecz Skarbu państwa wynosi blisko
5 tys. zł. Obu kobietom policjanci
przedstawili zarzuty z Ustawy kodeks karny skarbowy.
Włamywacz recydywista
Łęczyńscy policjanci zatrzymali 36-letniego mieszkańca
Świdnika, który włamywał się do
domków letniskowych na terenie
gm. Ludwin. Łupem sprawcy padały przede wszystkim przewody
elektryczne z instalacji domków.
Włamywacz nie gardził także drobnym sprzętem, m.in. telewizorem
i dekoderami. Pokrzywdzeni oszacowali wartość powstałych strat
i uszkodzeń na kwotę ponad 8 tys.
zł. Policjanci na podstawie analizy
zgłoszeń oraz ustaleń śledczych
wytypowali sprawcę. Mężczyzna

został zatrzymany i przewieziony do
komendy. Policjanci przedstawili mu
11 zarzutów dotyczących kradzieży
z włamaniem. Funkcjonariusze
odzyskali skradziony telewizor. 12
kwietnia mężczyzna został doprowadzony do prokuratury. Grozi mu
kara do 10 lat pozbawienia wolności.
Mężczyzna działał w warunkach recydywy, kara może być surowa.
Uczciwy znalazca
Postawą godną naśladowania
wykazał się 36 – letni mieszkaniec
gm. Cyców. 10 kwietnia rano przy
drodze w jednej z miejscowości w
gm. Cyców znalazł portfel w którym
znajdowały się dokumenty – prawo jazdy, dowód osobisty, karty
bankomatowe oraz blisko 1.700
zł i pieniądze w obcej walucie. O
swoim znalezisku poinformował
policjantów. Zguba trafiła do 20letniego właściciela, który nie krył
wdzięczności wobec zachowania
uczciwego znalazcy.
Śmierć motocyklisty
Tragiczny wypadek miał miejsce 5 kwietnia w Milejowie. Motocyklista zderzył się fordem transitem,
który nie ustąpił pierwszeństwa. Do
zdarzenia doszło po godz. 16.00. Z
ustaleń policjantów wynika, że kierujący pojazdem marki Ford Transit
z przyczepą, jadąc od strony miejscowości Łysołaje w kierunku Łęcznej,
wykonując manewr skrętu na skrzyżowaniu, nie ustąpił pierwszeństwa
przejazdu kierującemu motocyklem
marki Honda w wyniku czego doszło
do zderzenia pojazdów. Motocyklista
został przewieziony do szpitala w
Łęcznej, gdzie w wyniku odniesionych obrażeń ciała zmarł. Kierujący
motocyklem 20 – letni mieszkaniec
Milejowa nie posiadał uprawnień
do kierowania. Stracił je w 2015
roku za przekroczenie dopuszczalnej
liczby punktów karnych. Ponadto
pojazd nie posiadał aktualnych badań
technicznych oraz ubezpieczenia
OC. Funkcjonariusze sprawdzili stan
trzeźwości 44 – letniego mieszkańca
gm. Milejów, kierującego fordem.
Mężczyzna był trzeźwy.

Świdnik

Nietrzeźwi za kierownicą
10 kwietnia na drogach powiatu świdnickiego doszło do dwóch
kolizji spowodowanych przez amatorów jazdy po alkoholu. W Jackowie 22-letni nietrzeźwy kierowca
mazdy, po uprzednim zignorowaniu
polecenia zatrzymania, w trakcie
ucieczki przed policjantami, wjechał w przydrożną kapliczkę. W
podobny sposób zakończył jazdę
pod wpływem alkoholu kierujący
renault 44-latek, który w Dominowie stracił panowanie nad pojazdem
i dachował, uderzając w stojący
przy drodze krzyż.
W nocy z soboty na niedzielę
policjanci zauważyli we Franciszkowie jadącą środkiem jezdni mazdę.
Funkcjonariusze postanowili zatrzymać auto do kontroli, jednakże
kierowca zignorował polecenia
funkcjonariuszy i zaczął uciekać
ze znaczną prędkością. W Jackowie
skręcił gwałtownie w jedną z bocznych dróg, tracąc panowanie nad
pojazdem i uderzając w przydrożną
kapliczkę. Zdołał jeszcze przejechać
autem kilkadziesiąt metrów i opuścić pojazd, jednakże po krótkim
pościgu został zatrzymany przez
policjantów. Badanie trzeźwości
wykazało u niego ponad półtora promila alkoholu. Zarówno kierowca
jak i pasażerka pojazdu nie doznali
obrażeń. Mężczyźnie zatrzymano
uprawnienia do kierowania. Blisko
2 promile alkoholu w organizmie
miał też kierowca renault, który tej
samej nocy w Dominowie wpadł w
poślizg i doprowadził do dachowania
pojazdu. Auto zatrzymało się w efekcie na przydrożnym krzyżu, a jadący
bez pasażerów kierowca nie doznał
poważniejszych obrażeń. Również
i w tym przypadku policjanci za-

trzymali mężczyźnie uprawnienia
do kierowania. Obydwaj kierowcy
odpowiadać będą przed sądem.
Za kierowanie pojazdem w stanie
nietrzeźwości grozi kara do 2 lat
pozbawienia wolności.
Miała 2 promile
W sobotę z 2 na 3 kwietnia w
nocy dyżurny Komendy Powiatowej
Policji w Świdniku został powiadomiony, iż nietrzeźwa kobieta cofając samochodem uszkodziła inny
zaparkowany pojazd na parkingu.
Świadkowie, próbowali ją zatrzymać
do przyjazdu policji, jednak kobieta
widząc, że jeden ze świadków dzwonił na komendę, wyrwała mu kluczyli, jego telefon i uciekła w kierunku
pobliskich bloków. Policjanci bardzo
szybko odnaleźli kobietę. Okazało
się, że jest to 34-letnia mieszkanka
gminy Mełgiew i ma, bagatela, 2
promile alkoholu. Miała też przy
sobie telefon świadka. Niebawem
usłyszy zarzuty. Grozić jej może
kara do 2 lat więzienia oraz zakaz
kierowania pojazdami.
To nie był prima aprilis
Policjanci ze Świdnika zostali
powiadomieni o rozboju na szkodę
81-letniej mieszkanki Świdnika.
Wpuściła do swojego mieszkania
nieznanego jej mężczyznę, powołującego się na znajomość z
jej synem. W trakcie rozmowy z
kobietą nieznajomy zagroził użyciem noża i zmusił ją do oddania
mu pieniędzy w kwocie 150 zł.
Grożąc w dalszym ciągu zabójstwem zażądał ponadto złota,
którego jednakże pokrzywdzona
nie posiadała. Napastnik zbiegł po
wszystkim z miejsca zdarzenia.
Świdniccy kryminalni ustalili, iż
sprawcą rozboju jest 51-latek bez
stałego miejsca zamieszkania.
Mężczyzna został zatrzymany 1
kwietnia i przyznał się do popełnienia przestępstwa. Sąd zdecydował
o jego tymczasowym aresztowaniu
na 3 miesiące. Za rozbój z użyciem
niebezpiecznego narzędzia grozi
do 12 lat pozbawienia wolności.
Policja apeluje, w szczególności
do osób starszych i mieszkających
samotnie, o niewpuszczanie do
domu nieznajomych osób.
Rowerzysta taranował autobus!
Późnym wieczorem w miejscowości Oleśniki gm. Trawniki 26letni rowerzysta, mieszkaniec gm.
Fajsławice, poruszając się pasem
przeznaczonym dla przeciwnego
kierunku jazdy zderzył się czołowo
z nadjeżdżającym z naprzeciwka
autobusem marki Mercedes. Jego
rower nie był oświetlony, zaś on
sam nie posiadał odblasków, za to
miał ponad 1,5 promila alkoholu w
organizmie. Cyklista z obrażeniami
ciała został przewieziony do lubelskiego szpitala. Według wstępnych
ustaleń funkcjonariuszy, mężczyzna
znajdował się pod działaniem alkoholu. Nikomu z podróżujących
autobusem osób nic się nie stało.
Okradł przechodnia
W połowie marca około północy w centrum Świdnika powracający do domu 38-latek zaczepiony został przez nieznanego mężczyznę.
W trakcie rozmowy nieznajomy
wykorzystał nieuwagę pokrzywdzonego wynikającą ze stanu nietrzeźwości i zabrał mu portfel z
dokumentami, kartami płatniczymi
i pieniędzmi. Łupem sprawcy padł
także telefon komórkowy. Jeszcze
tego samego dnia złodziej zapłacił
„zbliżeniowo” skradzionymi kartami za zakupy w jednym ze świdnickich sklepów. Łączna wartość strat
wyniosła blisko 1000 zł. Policjanci
zatrzymali sprawcę 31 marca. Skradziony telefon został odnaleziony
przez funkcjonariuszy w jednym
z lubelskich lombardów. Za kradzież
i oszustwo poprzez zapłatę skradzionymi kartami grozi sprawcy do
8 lat pozbawienia wolności.
opr nor

Międzynarodowi złodzieje zatrzymani
Działali w kilkunastu europejskich krajach. Okradli
posiadaczy kont bankowych na
ponad 94 mln zł. Udało się odzyskać mienie wartości ponad
57 mln zł. 148 podejrzanych
obywateli Polski i Łotwy usłyszało już zarzuty obejmujące
łącznie przeszło 850 czynów.
W Danii i w Polsce zatrzymano
trzech polskich przywódców tej
grupy. Dokonali tego policjanci z Wydziału dw. z PG KWP
w Lublinie wspólnie z Prokuraturą Krajową, przy współpracy
ze Związkiem Banków Polskich,
Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, CERT NASK
oraz Europolem i Eurojust.
Międzynarodowa grupa przestępcza działała co najmniej od
2012 r. Członkowie gangu prowadzili działalność nie tylko w Polsce,
ale także w Danii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Włoszech, Słowacji, Czechach, Austrii, Francji, na
Węgrzech, w Bułgarii, Chorwacji,
Hiszpanii, Czarnogórze i na terenie
Niemiec. Przestępcy włamywali
się na konta bankowe prowadzone
na różnych kontynentach. Kradli
z nich pieniądze, a następnie transferowali skradzioną gotówkę poprzez założone wcześniej w Polsce
rachunki, na podstawione osoby,
na Ukrainę i do Rosji. Pieniądze
z rachunków bankowych obywateli różnych krajów, w tym USA
i Kanady, wyprowadzane były
z użyciem wirusa o nazwie TINBA
i stron phishingowych. 40 proc.
skradzionych środków trafiało na
różne szczeble złodziejskiej szajki,
60 proc. zgarniały osoby zajmujące się za wschodnią granicą RP
wytwarzaniem,
modyfikacjami
i zarządzaniem szkodliwym oprogramowaniem.
Przestępczy gang miał bardzo
rozbudowaną strukturę – śledczy
rozpoznali co najmniej 11 poziomów. Hakerzy dokonywali włamań, „polskie mózgi” organizowały sieci osób działających niemal

w całej Europie, których zadaniem
było dokonywanie transferów pieniędzy pochodzących z phishingu.
„Księgowi” mieli dostęp i nadzór
nad bazami danych o okradanych
rachunkach, a „łowców mułów”
szukali „mułów” czyli słupów do
czarnej roboty. „Muły” wypłacały
pieniądze z bankomatów i wpłacały je na założone konta. Byli też
„egzekutorzy”, którzy utrzymywali dyscyplinę w całej siatce.
W sprawie zgromadzono ponad 6000 dowodów rzeczowych,
połączono ponad 200 postępowań przygotowawczych prowadzonych w innych jednostkach
prokuratur i policji w Polsce oraz
Republiki Czech, Niemiec i Austrii. W listopadzie 2015 roku na
terytorium Królestwa Danii przy
współpracy z Eurojust oraz Europolem zatrzymano 38 letniego
Mariusza S. - mieszkańca powiatu
janowskiego. Ukrywał się przed
polskimi organami ściągania, posługiwał się węgierskim paszportem, a w mieszkaniu jego partnerki ujawniono 70 tys. euro i 300 tys.
koron duńskich. Następnie w marcu 2016 roku zatrzymano w Danii
Dariusza O. – mieszkańca powiatu bialskiego, który rozbudował
najbardziej rozgałęzioną i najbardziej liczną sieć mułów w obrębie
tej grupy. Na początku kwietnia
2016 roku zatrzymano w Białej
Podlaskiej Mariusza P. Przedstawiono mu m.in. zarzuty dotyczące
kierowania międzynarodową grupą przestępczą, włamań na konta
bankowe oraz utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia
środków. Wszyscy trzej przywódcy są aktualnie aresztowani.
Wobec 50 podejrzanych zastosowano areszt, wobec innych
dozory, poręczenia majątkowe
oraz zakazy opuszczania kraju. Sprawa ma w dalszym ciągu
charakter rozwojowy. Wkrótce
kolejnych 300 osób ma usłyszeć
zarzuty.
R. Nowosadzki

Wzrosty w zatrudnieniu,
wynagrodzeniach i produkcji.
Urząd Statystyczny podsumował początek roku w gospodarce województwa lubelskiego.
Zatrudnienie w sektorze
przedsiębiorstw wzrosło między lutym 2015 r. a 2016 r.
o 1,9 proc. Procentowo najwięcej pracowników przybyło
m.in. w sekcjach: administrowanie i działalność wspierająca (o 19,5%), zakwaterowanie
i gastronomia (o 18,1%), mniej
w działalności profesjonalnej,
naukowej i technicznej. Spadek
zatrudnienia nastąpił natomiast
w sekcjach: transport i gospodarka magazynowa (o 6,7%)
oraz w obsłudze rynku nieruchomości (o 5,0%).
Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 12,2 proc.
i była o 1,0 proc. niższa niż rok
wcześniej. W rankingu województw lubelskie, pod względem wysokości stopy bezrobocia, plasowało się na 10. miejscu.
W kraju najniższy poziom bezrobocia odnotowano w województwie wielkopolskim (6,5%) oraz
śląskim (8,5%), a najwyższy
w województwie warmińskomazurskim (17,0%) oraz zachodniopomorskim (o 14,0%).
Najwięcej bezrobotnych spośród
wszystkich osób aktywnych ekonomicznie jest w powiatach wło-

dawskim (21,2%), chełmskim
i hrubieszowskim. Najmniej
w biłgorajskim (8,3%), mieście
Lublinie, lubelskim, łęczyńskim,
puławskim i łukowskim.
W lutym br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto
w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3624,51 zł i było wyższe
o 8,3 proc. niż w analogicznym
okresie ub. roku. Jednocześnie średnie wynagrodzenie
w tym sektorze w kraju wyniosło
4137,55 zł i było wyższe o 3,9
proc. w odniesieniu do lutego
2015 r. Oznacza to, że co prawda gonimy średnią krajową, ale
w tym tempie pościg do średniej potrwa jeszcze długo, a do
najlepszych bardzo długo. Tym
bardziej, że dane GUS dotyczą
jedynie podmiotów, w których
pracuje więcej niż dziewięć
osób. Tymczasem blisko 96
proc. firm w regionie zatrudnia
mniej pracowników.
(nor)

Gonimy średnią krajową

3

Droga 829 równa jak stół 500 plus w Łęcznej
Z Łęcznej do Milejowa
i Biskupic pojedziemy równą
jak stół droga. Znikną dziury, pęknięcia i koleiny. Koszt
inwestycji to aż 143 miliony
złotych!
Droga wojewódzka 829 rozpoczyna się przy rondzie koło
stadionu w Łęcznej, a kończy
Biskupicach. Przy drodze pojawi się ścieżka rowerowa, a także
nowe rondo i droga zjazdowa do
szpitala oraz bardzo potrzebny
chodnik. Droga w dużej części
będzie oświetlona.
Wpisanie drogi do wieloletniego planu remontów województwa lubelskiego było wynikiem silnego lobby polityków.
Bez ich wsparcia, pieniądze tak
jak w poprzednich latach, trafiłyby w inne części województwa omijając powiat łęczyński.
O remont drogi zabiegał m.in.

się zabezpieczyć aż 143 miliony złotych.
Duży koszt zaplanowanego
na dwa lata remontu wynika z
konieczności budowy solidnego odwodnienia drogi, budowy
chodnika oraz ścieżki rowerowej, która pozwoli cyklistom
wyruszyć bezpiecznie poza miasto. Ścieżka rowerowa połączy
się z istniejącymi już odcinkami tras rowerowych w Łęcznej
tworząc spójną całość.
Co ważne na ulicy Krasnystawskiej i Wyszyńskiego
(przy myjni samoobsługowej)
jeszcze w tym roku zniknie
skrzyżowanie, a wybudowane
zostanie rondo. Droga zostanie
poszerzona do 7 metrów. Przy
szpitali powiatowym pojawi się
dodatkowy pas zjazdowy. Pacjenci nie będą tamować ruchu
osobom jadącym prosto.

Ulica Krasnystawska obecnie.
ówczesny marszałek województwa Krzysztof Hetman,
reprezentant Łęcznej w sejmiku
wojewódzkim Krzysztof Bojarski oraz partycypujący w części
kosztów burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski. Robili to na tyle
skutecznie, że na remont udało

fot. G. Kuczyński

Mieszkańcy Łęcznej powinni już teraz uzbrajać się
w cierpliwość. Planowane na
wakacje rozpoczęcie remontu
oznaczać będzie gigantyczne
utrudnienia w ruchu drogowym
w Łęcznej.
Grzegorz Kuczyński

dok. ze str. 1
kwoty świadczeń alimentacyjnych. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także
dla pierwszego lub jedynego
dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w
przypadku wychowywania w
rodzinie dziecka niepełnosprawnego. Istotne jest, że w składzie
rodziny brane będą pod uwagę
pozostające na utrzymaniu dzieci do ukończenia 25 roku życia.
Dodatkowo, wliczane też będą
dzieci, które ukończyły 25. rok
życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z
tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne
lub specjalny zasiłek opiekuńczy
albo zasiłek dla opiekuna.

Świadczenie wychowawcze
nie będzie przysługiwać, jeżeli
rodzinie przysługuje za granicą
świadczenie o podobnym charakterze. Jeśli rodzic przebywa
w innym państwie UE i złoży
tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego
marszałka województwa w Polsce. Ten zaś przekaże te informacje do właściwej gminy. Jest
to mechanizm, który od wejścia
Polski do UE, tj. od ponad 11
lat funkcjonuje już w systemie
świadczeń rodzinnych i eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania świadczeń w więcej niż
jednym kraju.
W Łęcznej wnioski można
składać w MOPS ul. Jaśminowa 4.
BB

Za szkody zapłacili rodzice
Do 5 lat więzienia grozi
Mateuszowi C. 20-latkowi który w drugi dzień świat Bożego
Narodzenia wraz z dwoma
kolegami demolował sztuczną
choinkę na Rynku I w Łęcznej.
Postawione w ubiegłym
roku sztuczne drzewko sprawiło
bardzo dużo radości, szczególnie najmłodszym mieszkańcom
Łęcznej. Niestety to co jednych cieszy inni próbują zniszczyć. Na sztuczne składające
się z kilku modułów drzewko
wdrapywała się grupa młodych
dziewczyn, które swój wyczyn
nagrany telefonem udostępniły w internecie. Ich tożsamość
szybko została ustalona.
Jednak największe straty
materialne spowodował „wy-

stęp” trzech 20-21 latków. Karola M., Przemysława K. oraz
Mateusza C. Ich wyczyn z 26
grudnia ubiegłego roku zarejestrował miejski monitoring.
Wszyscy są mieszkańcami osiedla Bobrowniki.
24 marca br. przedstawiono zarzut uszkodzenia choinki
oraz jej oświetlenia 20-letniemu
mieszkańcowi Łęcznej. Mateusz
C. całą odpowiedzialność wziął
na siebie, a jego rodzice pokryli
obliczone na tysiąc złotych szkody spowodowane wchodzeniem
na sztuczne drzewko. Sprawa
prawdopodobnie zostanie umorzona. Ratusz po pokryciu strat
odstąpił od dalszego ścigania
sprawców.
BB

Oblężenie przedszkoli
W Lublinie i Łęcznej
większych problemów nie ma,
w Świdniku jednak najprawdopodobniej zabraknie miejsc
w przedszkolach dla najmłodszych dzieci. Powodem jest
duża liczba sześciolatków, które zamiast pójść do szkoły pozostaną w przedszkolach.
Świdnik ma 1342 miejsca w gminnych przedszkolach
i około 100 w przedszkolach
prywatnych. Chętnych jest jednak więcej. Kłopoty spowodowała decyzja o ponownym podwyższeniu wieku szkolnego.
Wielu rodziców postanowiło zostawić sześciolatki w przedszkolu. Na przykład w Przedszkolu nr 7 w Świdniku do szkół
odejdzie 19 dzieci 7-letnich i 16
6-latków. W placówce pozostanie ok. 70 dzieci, co oznacza, że
nowych przedszkolaków może
być tylko 25. Podobnie jest
w innych placówkach, dyrek-

torzy są zmuszeni odmawiać
przyjęcia dzieciom najmłodszym – trzylatkom i 2,5-letnim.
W Świdniku wyjątkowo dużo
dzieci w wieku 6 lat pozostanie
w przedszkolach. Na przykład
do klas pierwszych w Szkole
Podstawowej nr 3 zapisanych
jest tylko 5 sześciolatków, w SP
nr 5 13 sześciolatków. Jednocześnie rodzice niezbyt chętnie
posyłają dzieci do „zerówek”,
często wybierają przedszkola.
Inna sytuacja jest w Lublinie. Chociaż co szóste dziecko
nie trafiło na listy zakwalifikowanych w pierwszym naborze do
przedszkoli, to w wielu placówkach są wolne miejsca. Po kilka
czy nawet kilkadziesiąt, w sumie
niemal 700. To znacznie więcej,
niż dzieci do przyjęcia. Dzieci,
które nie dostały się nigdzie, jest
451, wśród nich 394 trzylatków.
Drugi nabór ruszy 9 maja i potrwa
do 20 maja.
(nor)

W zakończonym finale wojewódzkim XVI edycji Turnieju
„Z Podwórka na Stadion o Puchar
Tymbarku h triumfowały zespoły
MSKS „Puławiak” Puławy i UKS
„Legion” Grabów Szlachecki w
kategorii U-8, UKS „Niedźwiadek” Chełm i UKS „Jedynka”
Krasnystaw w kategorii U-10 oraz
UKS „Dubler” Opole Lubelskie i
Szkoła Podstawowa nr 4 w Łęcznej w U-12. Zwycięskie drużyny
U-10 i U-12 będą reprezentowały
województwo lubelskie w finale
ogólnopolskim, który rozstrzygnie się już 2 maja na Stadionie
Narodowym w Warszawie.
Finały województwa lubelskiego zostały rozegrane 11-12
kwietnia na boiskach treningowych

OSiR w Zamościu. Wśród chłopców w kategorii U-12 z triumfu
cieszyła się drużyna ze Szkoły
Podstawowej numer 4 w Łęcznej. W dramatycznym finałowym
meczu uporali się oni w stosunku
2:1 z UKS-em „Niedźwiadek”
Chełm. - Absolutnie nie spodziewałem się, że odniesiemy tutaj taki
sukces - przyznał zaskoczony, ale
szczęśliwy trener, Jacek Fiedeń.
- W naszej drużynie mamy jedną
dziewczynkę z piątej klasy i trzech
chłopców z czwartej, a dodatkowo
przyjechaliśmy tylko w osiem osób,
więc wygrana smakuje wspaniale.
Liczyliśmy może na wyjście z grupy, ale na pewno nie spodziewaliśmy się takiego sukcesu. Dla nas
dok. na str. 8

Z Łęcznej na Stadion Narodowy

Dni Łęcznej z disco polo
To może być wyjątkowe
święto miasta. Jeśli na poważnie brać wszystkie głosy
słyszane w sklepach, na korytarzach, a także wypisywane
w internecie można być przekonanym, że padnie rekord
frekwencji. Wszystko za sprawą Zenka Martyniuka, lidera
zespołu Akcent i zarazem króla muzyki disco polo.
Któż nie zna piosenek:
„dziewczyna z klubu disco”,
„przez twe oczy zielone”, czy
„przekorny los” lub tegorocznej
„prawdziwa miłość to ty”.

Tegoroczny jarmark odbędzie się w ostatni weekend
maja. W sobotę 28 oprócz Akcentu usłyszymy także inny bardzo znany zespół disco polo tj.
MIG. Twórcę przebojów „ona
jedyna”, „wymarzona” „słodka

wariatka”, „nie ma mocnych na
Mariolę”, „miód malina”.
Przed koncertami disco
polo scenę i boisko przy ZS im.
Króla K. Jagiellończyka przy ul.
Bogdanowicza 9 zajmą motocykliści. Kolejny raz w Łęcznej
odbędzie się akcje motoserce.
Będzie można oddać krew i zobaczyć paradę jednośladów.
W niedzielę 29 maja zobaczymy i usłyszymy dzieci z
naszych szkół i grup tanecznych
oraz zespoły wywodzące się z
Łęcznej, a wieczorem zagra wokalistka Urszula znana m.in. z
piosenek „dmuchawce, latawce,
wiatr”, „rysa na szkle”, „malinowy król”, „dziś już wiem”,
„anioł wie”.

Dni Łęcznej zakończy pokaz laserowy i pirotechniczny.
G. Kuczyński

Kosztowna głupota
Nie ma dnia, aby straż
pożarna nie musiała interweniować w sprawie palących się
pól lub lasów. Dźwięk syreny
wzywający na akcję strażaków
z OSP stał się codziennością.
Ochotnicy w akcjach pomagają zawodowcom z PSP.
Wiele z pożarów to idiotyczne celowe podpalenia. Te
„żarty” często kończą się tragedią. Zdarza się, że za duże pożary odpowiadają rolnicy, którzy
wypalają trawy. Bywa tak, że
zaprószają ogień, a następnie
odjeżdżają myśląc, że co w ziemi stare i suche to się wypali i
ogień sam zgaśnie. Niestety pożary traw bardzo szybko się rozprzestrzeniają i niekontrolowane
doprowadzają do znacznych
zniszczeń. Często giną w nich
zwierzęta, które nie mają dokąd
uciec. Ogień potrafi zająć też gospodarstwa domowe.
Warto przypomnieć, że
w czasie w którym straż jedzie na
akcje, która jest wynikiem podpalenia, w tej samej chwili może
być potrzebna np. przy poważnym wypadku, gdzie zagrożone
jest ludzkie zdrowie czy życie.
W polskim prawie są kary
dla podpalaczy. Takie zachowanie
może skończyć się grzywną w wysokości 5 tysięcy złotych, a także
zabraniem rolniczych dopłat. Jeśli
na skutek umyślnego podłożenia
ognia ucierpi jakaś osoba lub mienie, to wówczas karą może być
nawet 10 lat więzienia.
W ubiegłym tygodniu do
Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Łęcznej wpłynęło 36 zgłoszeń pożarów z czego aż 33 to konieczność gaszenia
suchych traw i poszycia leśnego.
BB

4

Bogdanka pozostanie samodzielna
- Kopalnia Bogdanka pozostanie samodzielnym podmiotem,
jest bardzo ważna dla polskiej
gospodarki, nikt nie podważa jej
wagi i roli - zapewniał w środę
(13 kwietnia) w Bogdance wiceminister energii Grzegorz Tobiszewski. Identyczne stanowisko
prezentował podczas spotkania
z przedstawicielami związków
zawodowych jak i na późniejszym briefingu prasowym.
W rozmowach dotyczących
przyszłości Bogdanki uczestniczyli też m.in. lubelski poseł
PiS Stanisław Michałkiewicz,
wojewoda lubelski Przemysław
Czarnek i Mirosław Kowalik,
prezes zarządu Enea S.A.

co wypaczyło cały kontekst wypowiedzi. Dlatego w Bogdance
wyraźnie stwierdził - Bogdanka
jest bardzo ważnym podmiotem
w życiu gospodarczym Polski
i nikt nie podważa jej wagi i roli,
i broń Boże nie ma pomysłu, żeby
ograniczać jej samodzielność,
czy autonomię. Bogdanka będzie
samodzielnym podmiotem tak jak
dzisiaj. Enea jest właścicielem
60 proc. i Enea będzie się angażować w katowicki holding.
Nie wiemy jeszcze, w jakiej
formule, bo to jest analizowane.
Natomiast to, że Enea się zaangażuje w katowicki holding, co to
przeszkadza Bogdance? - pytał
retorycznie.

Wiceminister Tobiszewski
spotkanie z prasą zaczął od
przypomnienia swoich słów wypowiedzianych 24 marca, które
wzbudziły tyle kontrowersji.
Podkreślił, że mówiąc o udziale
Węglokoksu Kraj, Enei i Bogdanki w restrukturyzacji śląskich
kopalń od razu jasno powiedział:
jednak podlubelska kopalnia
w której obecnie ponad 60 proc.
akcji ma Enea nie straci samodzielności. Jego zdaniem słowa
te zostały celowo nie zauważone,

W materiale przygotowanym dla prasy stwierdził też, że
„W moim przekonaniu jest możliwość wykorzystania doświadczeń
i kontaktów Weglokoksu w sprzedaży węgla za granicę. Gdyby
udało się się zwiększyć eksport
lubelskiego węgla to realnie moglibyśmy, moim zdaniem, myśleć
o sfinansowaniu udostępnienia
nowych złóż perspektywicznych
na Lubelszczyźnie.
Minister odniósł się również
do problemów Bogdanki z uzy-

skaniem koncesji na wydobycie
na obszarze K6, K-7. Stwierdził m.in. że „Wszelkie opinie
w których posiadaniu jest spółka wskazywały wówczas, iż
złożenie wniosku na wydobycie ma pierwszeństwo w
stosunku do wniosku na rozpoznanie złoża. Tymczasem 9
sierpnia 2012 r. australijska
spółka Prairie Downs Metals Limited poinformowała
o uzyskaniu koncesji Ministerstwa Środowiska na rozpoznanie złóż (…) o które ubiegała się
Bogdanka. - Pytam jaki to jest
„interes publiczny, jeśli odmawia się prawa eksploatacji złoża
podmiotowi krajowemu, bo złożem jest zainteresowany podmiot
z kapitałem obcym?
Tobiszowski skrytykował
sygnatariuszy oświadczenia
z 4 kwietnia - europosła PSL
Krzysztofa Hetmana i samorządowców z powiatu łęczyńskiego,
którzy sprzeciwili się wspieraniu
KHW „kosztem kopalni w Bogdance” i zadeklarowali pomoc
dla załogi „w staraniach o zachowanie niezależności w ramach
grupy Enea”.
Minister Tobiszewski poinformował też, że rozmowy
ze związkowcami dotyczyły
również wielkości wydobycia
węgla w polskich kopalniach.
- Rozmawiamy również o wielkości węgla, który możemy realnie
sprzedać na polskim rynku. To
dotyczy całego sektora węgla
kamiennego. Ważne jest żebyśmy
nie przeżywali tego, co dotknęło kiedyś Bogdankę, że ceny
dumpingowe węgla z Kompanii

Węglowej zachwiały pewnymi
proporcjami na polskim rynku.
Tego musimy uniknąć – mówił.
Pytany przez dziennikarzy, potwierdził, że analizowane są
możliwości ograniczenia importu węgla, głównie z Rosji,
i obłożenia go opłatą „klimatyczną”. Ponadto wiceminister
poinformował dziennikarzy, że
Enea rozważa budowę elektrowni na Lubelszczyźnie, chociaż
przyznał, że ostateczne decyzje
jeszcze nie zapadły.
Zainteresowanie Enei budową elektrowni węglowej
pod Łęczną potwierdził prezes
Mirosław Kowalik. - Nowy zarząd Enei weryfikuje strategię i
plany inwestycyjne (…) do końca
czerwca chcemy przedstawić
nowe kierunki; jedną z opcji
którą rozważamy, ze względu na
rentę geograficzną, jest budowa
elektrowni węglowej niedaleko
Bogdanki - sprecyzował.
Antoni Pasieczny, przewodniczący Solidarności w kopalni
podziękował wiceministrowi
Tobiszewskiemu za zapewniania
o zachowaniu samodzielności
kopalni. - Na tym nam zależało. Myślę, za jakiś czas jeszcze
spotkamy się i będziemy nadal
dyskutować – powiedział.
- Pan minister rozwiał nasze
obawy - dodał Stanisław Ćwirko,
przewodniczący związku Kadra
w Bogdance. Cieszy mnie, że to
samo usłyszałem na spotkaniu
z nami, co teraz z prasą. Daje
nam to gwarancję, że jeśli minister utrzyma się na stanowisku,
można być spokojnym o los
Bogdanki.
Tekst i foto
Ryszard Nowosadzki

Turcja nie gardzi węglem
Obecnie udział węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej,
w tureckim miksie energetycznym wynosi prawie 28%, hydroelektrowni ponad 28%, dalsze
udziały przypadają m.in. na gaz
ziemny, ropę naftową, siłownie
wiatrowe, słoneczne, itp.
Z upublicznionego w 2016r. raportu o węglu i polityce klimatycznej
Turcji wynika, że kraj zalicza się do
20 największych w świecie emitentów gazów cieplarnianych (na 19
miejscu). Wielkości emisji w Turcji,
w porównaniu do krajów zachodnich
są niskie, lecz permanentnie wzrastają. I tak pomiędzy 1990 a 2013r.
wzrosły o ponad 110%.
Turcja – ze względu na wzmożoną konsumpcję energii elektrycznej
(przyrost o ok. 5%/rok) - planuje budowę szeregu elektrowni węglowych.
Zasilane one będą węglem brunatnym (macierzystym) i kamiennym,
w większości pochodzącym z importu. Przewiduje się, że do 2021r.
zdolność wytwórcza elektrowni
węglowych wzrośnie o ok. 7 GW,
co pociągnie za sobą sukcesywny
wzrost wydobycia krajowego węgla
i pochodzącego z importu.
Rząd turecki stawia na „węgiel
i jeszcze raz na węgiel”, a premier
rządu promuje innowacyjne elektrownie węglowe, o jak najniższej
emisji CO2. Obecnie pracuje w
Turcji 25 elektrowni węglowych,
a rząd planuje budowę około 70
nowych. Będą to elektrownie o wysokiej mocy. Jako przykład posłużyć
może megaelektrownia węglowa
„Afsin-Elbistan”, z dwoma blokami
energetycznymi A i B, o sumarycznej
mocy 2800 MW. Budowa dalszych
bloków od C do E, przysporzy dodatkowej mocy ok. 6500 MW. Ponadto
planowana budowa elektrowni zasilanej węglem kamiennym, o mocy
1,3 GW w rejonie Amsara – Morze

Czarne. Przewiduje się, iż początkowo zapotrzebowanie na węgiel
kamienny wyniesie ok. 5 mln t/rok,
zaś w przyszłości nawet 10 mln t/rok.
W związku z tym leżąca w pobliżu
planowanej elektrowni kopalnia
węgla kamiennego musi podwoić
swoje wydobycie, a także utrzymać
swoja rentowność, pomimo spadku
cen na rynku węgla.
Już od pewnego czasu firmy niemieckie angażują się w
rozbudowę tureckiej energetyki
(w tym sieci energetycznej). Na
przykład niemiecki koncern Steag
użytkuje od 2003r. w Iskenderun
elektrownię węgla kamiennego o
mocy 1, 3 MW. Węgiel dla niniejszej elektrowni importowany jest
z Kolumbii. Natomiast kolejny
niemiecki koncern energetyczny
Eon posiada od końca 2012r.
ponad 50% udziałów w spółce Joint-Venture Enerjisa, posiadającej
elektrownie o sumarycznej mocy
2, 4 GW (głównie elektrownie
gazowe i hydroelektrownie).
Obecnie budowana jest elektrownia węgla brunatnego o mocy
450 MW, w Tufanbeyli, w której
zaangażowany jest niemiecki Eon.
Warto dodać, że już obecnie Eon
poprzez różne alliance z firmami
tureckimi, zaopatruje w energię
elektryczną ok. 9 mln tureckich
gospodarstw domowych.
Program pro klimatyczny rządu tureckiego zakłada jednoczesnie
zmniejszenie o 21% emisji gazów
cieplarnianych do 2030r.
Z danych zaprezentowanego
raportu wynika, że wytwarzanie
energii elektrycznej w tureckich
elektrowniach węglowych jest
silnie subwencjonowane.
Źródło: Istanbul Policy Center; .
Deutsch-Turkische Nachrichten. Klimaretter.info; kwiecień 2016r.

Oprac. Bronisław Jaworski
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Mistrzynie języka polskiego Piotr Winiarski inspektorem

NOWE MIESZKANIA W ŁĘCZNEJ
- GOTOWE DO ODBIORU
W Łęcznej zakończył się pierwszy etap inwestycji mieszkaniowej wielorodzinnej. Inwestycja „Magnolia Residence”
obejmuje łącznie budowę trzech nowoczesnych trzykondygnacyjnych budynków przy ul. Wacława Jawoszka. Łącznie
powstanie 131 mieszkań o pow. od 39,22 m2 do 80,86 m2, 6
lokali usługowych, 95 miejsc postojowych w parkingu podziemnym, 45 miejsc postojowych naziemnych oraz 131 piwnic. Istnieje możliwość łączenia mieszkań w celu uzyskania
większych powierzchni. Budynki mieszkalne są realizowane
według nowych zaostrzonych norm energetycznych, co w
konsekwencji przekłada się na mniejsze opłaty za ogrzewanie mieszkań. Ponad standardowym elementem tworzonych
budynków jest zastosowanie mechanicznej wentylacji, która
zdecydowanie poprawia mikroklimat panujący w mieszkaniach.
Mieszkania budowane w ramach projektu “Magnolia Residence” są bez-czynszowe, co oznacza, że mieszkańcy płacą tylko realne koszty związane z funkcjonowaniem budynku. Każde
mieszkanie jest opomiarowane od wszystkich źródeł energii, tj,
ciepła, prądu, gazu, co oznacza, że każdy właściciel mieszkania
będzie ponosił opłaty wynikające z indywidualnych odczytów.
W ramach wybudowanej inwestycji istnieje możliwość
wynajmowania gotowych tzn. urządzonych nowych mieszkań.
Zainteresowanych klientów do obejrzenia gotowych
mieszkań zapraszamy do Biura Sprzedaży, czynnego
w godz. od 10 do 15 w Łęcznej przy ul. Wacława Jawoszka 3/1,
tel. 507 024 569.

Przegląd Cycowa
Światowy dzień inwalidy

23 kwietnia 2016 roku odbyło się, pod patronatem wójta gminy
Cyców, coroczne spotkanie z okazji Światowego Dnia Inwalidy zorganizowane przez zarząd Oddziału Rejonowego w Cycowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów.
Wśród zaproszonych gości znaleźli
się: sekretarz rady powiatu - Kazimierz
Radko, proboszcz parafii w Cycowie Zbigniew Szcześniak, dyrektor Zespołu
Szkół w Cycowie - Zbigniew Rutkowski, przewodniczący Rady Powiatu - Jan
Baczyński vel Mróz, zastępca wójta Marta Kociuba, prezes GS „SCH” w Cycowie - Rafał Wichrowski, prezes Banku Spółdzielczego w Cycowie - Jadwiga
Mazurkiewicz oraz przedstawiciele jed-

Julia Pawlak i Aleksandra
Sokołowska – uczennice klasy trzeciej Gimnazjum nr 1 im.
Króla Bolesława Chrobrego
w Łęcznej zostały laureatkami
przedmiotowych konkursów kuratoryjnych. Julia Pawlak zdobyła laur w konkursie z języka polskiego, a Aleksandra Sokołowska
konkursu ortograficznego.
Sukces w postaci pierwszych miejsc na XVI Ogólnopolskim Festiwalu Herbertowskim oraz na X Ogólnopolskim

Konkursie Recytatorskim dla
Gimnazjalistów
„Przebudzeni do Życia” (etap powiatowy)
odniosła też Oliwia Gańska,
uczennica klasy drugiej. Weronika Pyszyńska, uczennica klasy trzeciej, zdobyła natomiast
I miejsce w VI edycji Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Wiersza Autorskiego
„Stan Poetycki” oraz I nagrodę
w XII Wojewódzkim Konkursie
Literackim „Dom”.
RB

Młode tancerki z Łęcznej
odniosły sukces podczas turnieju tańca hip hop i freestyle
zorganizowanego przez Gminny ośrodek Kultury i Sportu w
Jaskowie.
W turnieju wzięło udział
łącznie 40 formacji tanecznych z
całego województwa. Łęczyńskie
zespoły prowadzone przez Aleksandrę Murat-Bochen i Milenę
Murat-Malec stanęły na podium
zdobywając kolejno dwie nagrody
GRAND PRIX w swoich kategoriach tanecznych, a zespół Rivers
2 w choreografii Freestyle „Smak

radości” natomiast zespół Afera w
układzie „Hip Hop”. Dwa drugie
miejsca również w swoich kategoriach wiekowych wywalczyły
grupy Cheers i Fantazja w choreografiach „Hip Hop”.
Miłym zaskoczeniem były
zdobyte nagrody przez solistki,
każda w swojej kategorii wiekowej. Pierwsze miejsce zajęła Pola Walatek, drugie Estera
Wardak i trzecie Iga Arciszewska. Duet hip hop Estery Wardak
i Wiktorii Karczmarskiej zajął
trzecie miejsce.
BB

Taneczne sukcesy

nostek organizacyjnych gminy i powiatu.
Spotkanie odbyło się
w hali gimnastycznej Zespołu
Szkół w Cycowie. Uroczystości rozpoczęto mszą świętą w kościele pw. św. Józefa
w Cycowie. Dalszą
część spotkania uświetniły
występy młodzieży szkolnej, która
zaprezentowała
widowisko artystyczne z okazji
zbliżającej się 225
rocznicy uchwalenia Konstytucji
3 Maja. Kolejnym
punktem programu były występy
podopiecznych z
Warsztatów
Terapii Zajęciowej

w Janowicy pod kierownictwem
Marii Lisek-Zięby.
Zagrała również kapela podwórkowa działająca przy
Gminnym Domu Kultury
w Cycowie.
Dokonano wręczenia odznaczeń i dyplomów. W gronie odznaczonych znaleźli
się m.in: wójt gminy Cyców
- Wiesław Pikuła, który otrzymał srebrną odznakę zasłużony
dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
oraz panie: Mielniczuk Anna,
Kowalczyk Helena, Grotnik
Stanisława, Staińska Krystyna. Listy gratulacyjne z okazji
ukończenia 80 lat życia otrzymali: Zygmunt Dębicki i Piotr
Forysiuk. Wręczone zostały
również dyplomy uznania dla
członków ZERiI oddziału rejonowego w Cycowie.

Były starosta łęczyński,
a także wieloletni radny Rady
Powiatu Łęczyńskiego został
ponownie wojewódzkim inspektorem transportu drogowego.
W trakcie wyborów samorządowych w 2014r bez powodzenia ubiegał się o mandat
w sejmiku wojewódzkim. Jednak na liście PiS z której star-

tował zajął dobrą lokatę. To pozwoliło mu w listopadzie 2015
na objęcie mandatu po Arturze
Soboniu, który z sejmiku przeszedł do parlamentu.
Teraz Piotr Winiarski został wojewódzkim inspektorem
transportu drogowego. W przeszłości kierował już WITD.
BB

Nauczyciele dzieciom
Grupa teatralna składająca się z nauczycieli tym razem
przygotowała przedstawienie,
dzięki któremu odbiorcy –
dzieci, mogły przenieść się kilkadziesiąt lat wstecz do lubelskiej wioski i zaobserwować
świąteczne zwyczaje ludowe.

cztery lata temu z inicjatywy logopedy łęczyńskich przedszkoli
publicznych Doroty CzapnikBerej i skupia nauczycielki z
Przedszkoli nr 1, 2, 3, które
działają w ramach własnego
czasu, środków i bezinteresownie, dzięki wsparciu finansowe-

Była święconka, baranek,
baba lukrowana, taniec z gaikiem,
a najwięcej frajdy i radości sprawił
śmigus-dyngus. Całości dopełniła
piękna sceneria (dekoracja w wykonaniu Anny Gomuły-Dobosz) i
oprawa muzyczna – kujawiaczki i
oberki , a także scenariusz pomysłu Alicji Matej.
Przypomnijmy, grupa „Nauczyciele Dzieciom” powstała

mu Rady Rodziców Przedszkola
nr 1 i 2.
Skład grupy: Przedszkole nr
1: Agnieszka Dubaj, Katarzyna
Gańska, Anna Gomuła-Dobosz.
Przedszkole nr 2: Anna Jaroszyńska, Ewelina Król, Alicja Matej,
Ewa Michalak, Irena Zaniewska.
Przedszkole nr 3: Dorota Czapnik-Berej, Ewa Góźdź.
BB

Dzień artysty w GDK - Cyców to początek corocznych
spotkań i prezentacji artystów
działających przy ośrodkach

pokazało tym samym jakim zainteresowaniem cieszy się kultura wśród mieszkańców gmin a
nawet najmniejszych wiosek.
Takimi obchodami chcemy
pokazać ,,Skarbnicę talentów’’.
Pomysłodawcą
tego artystycznego dnia jest
dyr. Gminnego
Domu Kultury
w Cycowie p.
Marzena Karpo-

Dzień artysty
w GDK - Cyców

kultury, szkołach i sołectwach. W tym
roku inauguracyjne obchody
dnia
artysty
uświetnił swoim
recitalem
wokalista grupy
VOX - Dariusz
To k a r z e w s k i .
Ten dzień sgromadził w naszym
GDK ogromną widownię, co

wicz. Prezentacje ludzi z pasją
pokazują wkład pracy, talent w
wielu dziedzinach artystycznych. Takie miejsca jak gminne
domy kultury to praktycznie
jedyne instytucje kulturalne w
środowisku wiejskim. Pomimo
to tworzymy i szerzymy kulturę od najmłodszych artystów
po artystę seniora. Niezależnie
od pasji wszystkich łączy nas
talent. Na takie obchody zapraszamy również specjalnych gości reprezentujących inne domy
kultury oraz tzw gwiazdę tego
dnia.
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Pożegnano „żelazną damę” Śmieci po nowemu
dok. ze str. 1
- Jesteśmy tutaj po to, żeby
oddać hołd pani profesor, pani premier, ale jesteśmy tutaj też z wielkiej, osobistej sympatii - mówił po
nabożeństwie prezydent Andrzej
Duda. Podkreślał, że przez obecność m.in. prezydenta i premiera
hołd oraz podziękowanie prof. Gilowskiej składa państwo polskie.
- Ja jestem tu dziś jako prezydent
Rzeczypospolitej, żeby podziękować pani profesor. Podziękować
za jej piękne życie, za to, kim i jaka
dla nas była, i za to, jak wiernie i
pięknie służyła Rzeczypospolitej.
(…) Dziękuję pani profesor, że kiedyś podjęła pani w życiu taką decyzję, że trochę zrywając, bo przecież
tego to wymaga, swoją karierę i
pracę naukową, zdecydowała się
pani służyć swojemu państwu, Polsce, naszemu społeczeństwu jako
polityk. Bardzo często, jak to bywa
w tej robocie, ponosząc także osobiste ofiary – mówił prezydent.
- Była zdecydowana, wymagająca i jednocześnie wyjątkowo
wręcz urocza. To rzeczywiście bardzo rzadkie połączenie – wspominał
zmarłą prezes PiS. - Była głęboko
przekonana, że polska gospodarka
jest w stanie rozwijać się szybko,
jest w stanie rozwijać się o własne
zasoby – podkreślał Jarosław Kaczyński. Stwierdził też, że „była w
naszym życiu publicznym osobą,
która łączy polityczne ambicje z
politycznymi zdolnościami i bardzo
wysokimi kwalifikacjami merytorycznymi. To naprawdę nieczęste.
Znakomicie znała się na gospodarce, miała wrodzony autorytet, każde
jej wystąpienie parlamentarne budziło zainteresowanie, niekiedy grozę wśród naszych przeciwników, ale
to była groza pełna szacunku”.
Premier Beata Szydło, która zabrała głos na cmentarzu, stwierdziła
natomiast: Nie jest łatwo być kobietą
w polityce. Każdy z nas pisze historię
swojego życia. Pani profesor, dziękujemy za pani piękną historię.
Prof. Zyta Gilowska urodziła
się 7 lipca 1949 roku w Nowym
Mieście Lubawskim. Ukończyła Instytut Nauk Ekonomicznych
Uniwersytetu Warszawskiego. W

1981 roku obroniła pracę doktorską
w Zakładzie Statystyki i Ekonometrii na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w
Lublinie. Na tym samym wydziale
w 1986 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego. Do czasu uzyskania tytułu naukowego profesora
nauk ekonomicznych w 1999 roku,
wykładała w Krajowej Szkole Administracji Publicznej (1991-1996)
oraz w Europejskim Instytucie
Rozwoju Regionalnego i Lokalnego UW (1996-2000). Przewód
w sprawie tytułu profesorskiego
został przeprowadzony przez Wydział Nauk Ekonomicznych UW.
Postanowieniem Prezydenta RP z
16 sierpnia 1999 Gilowska otrzymała tytuł profesora. Wykładała na
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz była członkinią Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej
Akademii Nauk. Współpracowała
z Instytutem Badań nad Gospo-

darką Rynkową, Instytutem Spraw
Publicznych oraz Biurem Analiz
Sejmowych Sejmu RP.
Zytę Gilowską wciągnęła też
polityka. Była posłanką na Sejm RP
IV i VI kadencji (2001-2005 oraz
2007-2008). W wyborach w 2001
roku startowała z list PO z okręgu lubelskiego, uzyskując 11 284 głosów.
W Sejmie IV kadencji pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Komisji
Finansów Publicznych. 21 maja
2005 Zyta Gilowska została wiceprzewodniczącą Platformy Obywatelskiej. W związku z oskarżeniami
o nepotyzm, ostatecznie wystąpiła
z PO. W wyborach w 2007 roku
startowała z list Prawa i Sprawiedliwości, uzyskując w okręgu poznańskim 54 307 głosów. W rządzie
Kazimierza Marcinkiewicza Zyta
Gilowska pełniła funkcję wicepremiera ds. gospodarczych, w rządzie
Jarosława Kaczyńskiego była ministrem finansów. 16 lutego 2010 r.
prezydent Lech Kaczyński powołał
Gilowską w skład Rady Polityki Pieniężnej. W 2013 roku, w związku z
pogorszeniem stanu zdrowia zrzekła
się funkcji członka RPP. Mandat poselski złożyła pięć lat wcześniej.
- Odeszła Zyta Gilowska, jedna z najbardziej wyrazistych postaci
polskiej polityki. Smutny dzień – napisał na prywatnym profilu Donald
Tusk. - Zyta Gilowska była polską Margaret Thatcher, „Żelazną
Damą” polskich finansów i polskiej
polityki – wspomina były premier
Kazimierz Marcinkiewicz. - Gilowska miała zawsze jasno określony
cel. Nie miewała wątpliwości. Zytę
Gilowską się lubiło, mimo, że czuło
się do niej duży szacunek - powiedziała Joanna Mucha z PO. Jeśli
coś nie szło po myśli Zyty Gilowskiej, potrafiła być ostra dla swoich
współpracowników. Ale nigdy nie
potraktowała kogoś niesłusznie. Przyszło nam pożegnać osobę, którą osobiście bardzo lubiłem. Była
zdecydowana, wymagająca i wyjątkowo urocza. To rzadkie połączenie
- powiedział w Świdniku Jarosław
Kaczyński, prezes PiS.
W dzisiejszej polityce to rzadkość, by współpracować z dwoma
zantagonizowanymi ugrupowaniami

i jednocześnie zachować szacunek
zarówno w PO jak i w PiS. W swoim ostatnim wywiadzie dla Fakt24,
mówiła o tym, że nie godzi się na
dokonywanie podziałów. Choćby
ze względu na płeć. – Nie dzielę
polityków na kobiety i mężczyzn.
Liczy się to, czy człowiek na danym
stanowisku jest dobry. Sama była
wielkim ekspertem, fachowcem
o wyrazistych poglądach, nie bojącym się ich głośnego wyrażania. To
ona w marcu 2002 roku nie obawiała
się powiedzieć: Związki zawodowe
bronią w istocie głównie swoich
członków, a więc w istocie osób,
które już mają pracę. W 2005 roku
niejako podsumowała swoją postawę: Jestem szczęśliwa, że żyjemy w
kraju demokratycznym, bo w innych
okolicznościach stłukliby mnie kijami lub spalili na stosie. Ta bezkompromisowość towarzyszyła jej od
zawsze, również w życiu osobistym.
R. Nowosadzki

Radni Świdnika zatwierdzili zmiany w „Regulaminie
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej
Świdnik”.
Na terenach ogródków działkowych w Świdniku mają obligatoryjnie stanąć pojemniki na
odpady zielone i oddzielne na
odpady zmieszane. W mieście
powstaną też dwa punkty, do których będzie można przywozić zarówno odpady zielone jak i gruz
budowlany.
Nie wiadomo jeszcze, gdzie
miasto uruchomi punkty, do których mieszkańcy będą mogli przywozić odpady. Trwają poszukiwania najwygodniejszych miejsc.
Wszystkie prace z tym związane

mają zakończyć się do końca roku.
Ponadto punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy
ul. Metalowej 7 w Świdniku będzie
przyjmować zużyte chemikalia –
przepracowane oleje silnikowe czy
przekładniowe. Punkt funkcjonuje
od poniedziałku od piątku od 7 do
15 (z wyjątkiem dni wolnych od
pracy).
W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez prowadzącego punkt selektywnego
zbierania odpadów komunalnych
właściciele nieruchomości zamieszkałych zgłaszają ten fakt
drogą telefoniczną tel. 81 751 76
24 lub poprzez e-mail wmk-k@eswidnik.pl.”
(rk)

Koleją i samochodem

W 90 minut do Warszawy
Droga ekspresowa Lublin-Warszawa na całej trasie
gotowa ma być w 2019 r., a
zmodernizowana linia kolejowa w 2020 r.
Obie inwestycje kosztować
będą prawie 6 miliardów zł i
umożliwią skrócenie podróży z
Lublina do stolicy do 90 min.
Jeśli jednak dodać zbudowane
już w latach 2011 - 2014 r. 67
km drogi ekspresowej S17 od
Kurowa do miejscowości Piaski wraz z obwodnicą Lublina,
co kosztowało 3,3 mld zł (2,2
mld zł dofinansowania z unijnego Programu Infrastruktura i
Środowisko), to łączne wydatki
przekroczą 9 mld zł.
Budowę niespełna 100 km
brakującej drogi ekspresowej od
Kurowa do obwodnicy Garwolina oraz od Garwolina do węzła
Lubelska podzielono na siedem
odcinków i wszystkie mają już
swoich wykonawców, którzy
obiecują, że trasa z Lublina do
węzła Lubelska będzie oddana
do użytku do końca 2019 r. Całość prac pochłonie blisko 2,4
mld zł.
Dobre czasy nastały też
wreszcie dla kolei. Jak podało
22 kwietnia biuro prasowe PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A.
Europejski Bank Inwestycyjny
(EBI) udzielił PKP PLK S.A.
kredytu w wysokości 250 mln
euro na modernizację 171 km linii kolejowej Warszawa – Lublin
na międzynarodowym korytarzu
TEN-T Morze Północne – Morze Bałtyckie oraz dodatkowo
na rewitalizację 51 km linii
objazdowej Łuków – Lublin, z
której skorzystają przewoźnicy
towarowi i pasażerscy.
Inwestycja co prawda będzie współfinansowana przez
Unię Europejską, ale jej koszt to
blisko 3,5 mld zł i część pieniędzy musi wyłożyć polska kolej.
Stąd kredyt. EBI jest instytucją
UE, której właścicielem są kraje członkowskie. Bank udziela
długoterminowych kredytów na
realizację projektów, które przyczyniają się do implementacji
celów Unii Europejskiej. Są one
korzystniej oprocentowane niż
kredyty w bankach komercyjnych, dlatego PLK korzystają
ze wsparcia banku kiedy tylko
mogą. EBI wspiera inwestycje
kolejowe w Polsce od 25 lat.
- Nasza współpraca z EBI
pokazuje PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, jako wiarygodnego
partnera biznesowego. Kredyt

EBI wspiera największy w historii program inwestycyjny na
kolei. Aby poprawić stan infrastruktury i wzmocnić pozycję
kolei w systemie transportowym
kraju, PLK korzysta ze wszystkich dostępnych źródeł finansowania inwestycji – powiedział
Ireneusz Merchel, prezes PKP
Polskich Linii Kolejowych S.A.
Zdaniem wiceprezesa EBI
László Baranyay, odpowiedzialnego za działalność tego banku
na terenie krajów Europy Środkowej, pożyczka EBI poprawi
jakość połączeń kolejowych
wzdłuż strategicznego korytarza
(TENT), przy zachowaniu pozytywnego wpływu na środowisko,
poprawę bezpieczeństwa, przepustowości i szybkości. - Modernizacja połączeń kolejowych
będzie również miała pozytywny
wpływ na rozwój gospodarczy
Polski – cytuje wiceprezesa komunikat.
Po modernizacji pociągi
mają jeździć z prędkością 160
km/h, a czas przejazdu najszybszym pociągiem z Lublina do
Warszawy skróci się do 90 minut, czyli 45 minut mniej niż
obecnie. Na ok. 30-km odcinku
między Pilawą a Otwockiem
wybudowany zostanie drugi tor,
dzięki czemu zwiększy się przepustowość linii i będzie można
uruchomić większą liczbę połączeń. Zmodernizowana zostanie
sieć trakcyjna, wymienione rozjazdy i zamontowane nowe urządzenia sterowania ruchem. Powstanie dodatkowy przystanek
Lublin–Zachód, dwa nowe wiadukty kolejowe, 11 przejść dla
pieszych pod torami. Wszystkie
przystanki i stacje wyposażone
zostaną w wiaty, ławki, nowe
oświetlenie i system informacji
pasażerskiej. Będą też dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i podróżnych z ciężkim bagażem.
Dla mieszkańców Lubelszczyzny to bardzo dobra wiadomość. Nie chodzi tylko o komfort i szybkość jazdy. Można powiedzieć, że w 2020 roku znikną
główne bariery transportowe,
które hamowały rozwój regionu.
Posiadając lotnisko, drogę ekspresową i szybszą kolej można
mieć nadzieję, że zaczniemy dołączać do najlepszych. Już dzisiaj, inwestycje rozpoczęte kilka
lat temu przynoszą pierwsze
efekty. Obyśmy tylko tej szansy
nie zmarnowali.
Ryszard Nowosadzki

Rośnie okno na świat
dok. ze str. 1
Współpraca Portu Lotniczego Lublin z włoską firmą
Xpress Handling rozpoczęła się
we wrześniu ubiegłego roku.
W jej ramach powstać miał budynek do odprawy celnej oraz
odpowiedniego przygotowania
towarów do transportu. Budowa
punktu przeładunkowego obok
lubelskiego lotniska właśnie się
zakończyła. Wybudowana została rampa załadunkowa. Powstał
też budynek zaplecza. Aktualnie
trwają odbiory budynku oraz
procedury certyfikacyjne obiektu, urządzeń, szkoleń i procedur.
Terminal towarowy w Świdniku
będzie piętnastym oddziałem tej
firmy w Europie.
Na razie nie wiadomo kiedy
zakończą się różne procedury i
firma zacznie ekspediować towar.
Sam port nie zamierza na razie
budować większej powierzchni
magazynowej, ponieważ w promieniu ośmiu kilometrów od lotniska znajdują się cztery parki logistyczne (m.in. Poczty Polskiej) o
blisko 170 tys. mkw. powierzchni.
Docelowo sam Xpress Handling,
wraz ze wzrostem ruchu, planuje
rozbudować magazyn do pojemności około tysiąca mkw. Firma
chciałaby też w kolejnych latach
zwiększyć przeładunki do 3-3,5
tys. ton towarów z takich branż jak
motoryzacja, lotnictwo, rolnictwo
i farmaceutyki.
Cały polski rynek cargo
szacowany jest w tym momencie
na 130 tys. ton i prawie 70 proc.
przeładunków realizowane jest w
Warszawie. Do tej pory zdecydowana większość towarów wyprodukowanych na Lubelszczyźnie
była odprawiana na innych lotniskach, na przykład w Rzeszowie,
gdzie punkt przeładunkowy ma
pełną infrastrukturę cargo na
terenie portu lotniczego, łącznie

z magazynem chłodniczym. Jest
to jedyne lotnisko w Polsce obok
Warszawy, które ma pozwolenia
fitosanitarne na przewóz zwierząt i roślin. W ostatnim roku w
Rzeszowie przeładowano 4,5 tys.
ton towarów. Potencjał naszego
regionu jest natomiast szacowany
na ok. 3,5 tys. ton.
Rozwój Portu Lotniczego
Lublin ma ogromne znaczenie
nie tylko dla samego lotniska ale
również dla regionu. Jak mówiła
ostatnio w wypowiedzi dla prasy
Stella Donoghue, dyrektor zarządzający Phlexglobal – Na naszą
decyzję (o lokalizacji w Lublinie
biura brytyjskiej firmy Phlexglobal) wpłynęło m.in. bardzo dobre
połączenie lotnicze, dostępność
osób z dobrą znajomością języka
angielskiego, dużo absolwentów
i dobra etyka pracy. W Lublinie
powstanie trzeci oddział tej firmy
na świecie. Będzie zajmować się
zarządzaniem dokumentacją na
potrzeby badań klinicznych dla
firm z branży farmaceutycznej.
Phlexglobal nie wyklucza, że z
czasem poszerzy działalność
m.in. o rozwój i testowanie
oprogramowania i zarządzanie projektami. Początkowo
zatrudnienie znajdzie 20 osób,
docelowo nawet 60 i to z bardzo
dobrymi płacami.
Firma Phlexglobal jest tylko przykładem zaczynającego
się trendu w naszym regionie,
zmiany podejścia inwestorów
do Lublina i okolic. Można mieć
tylko nadzieję, że z – oby jak
najszybszym – ukończeniem
drogi ekspresowej do Warszawy
oraz przebudową linii kolejowej
(czytaj obok), nowe inwestycje
zarówno w firmy z branży szeroko rozumianego outsourcingu
jak i wytwórcze nabierą jeszcze
szybszego tempa.
Ryszard Nowosadzki

Zbliża się lato a z nim rośnie
intensywność prac drogowych
na lubelskich ulicach. Rozkopana al. Solidarności, zamknięta
dla ruchu Muzyczna, przebudowywana Kompozytorów Polskich, zbliżające się utrudnienia
na Narutowicza i już istniejące
w jej okolicach – to tylko przykłady występujących utrudnień
w poruszaniu się samochodem
po Lublinie. Będzie ich jeszcze
więcej.
W Lublinie realizowany jest
duży program poprawy systemu komunikacyjnego miasta co
przejściowo negatywnie wpływa
na jakość jeżdżenia jego ulicami. Omówienie całości proponowanych rozwiązań byłoby zbyt
absorbujące – przyjrzyjmy się
najważniejszym, właśnie realizowanym.
Trwa przebudowa skrzyżowania Solidarności, Sikorskiego i gen. Ducha. Realizacja tego
gigantycznego przedsięwzięcia
potrwa aż do końca października

2017r. Po al. Solidarności kierowcy jeżdżą tylko po jednej jezdni,
mając do dyspozycji po jednym
pasie ruchu w każdym kierunku.
Utrudnień jest oczywiście więcej, wszystko po to by poprawić
bezpieczeństwo i zwiększyć przepustowość na skrzyżowaniu tych
ulic. Po remoncie skrzyżowanie
będzie dwupoziomowe z wyspą
centralną (w ciągu ulicy Gen.
B. Ducha oraz Alei Sikorskiego)
oraz estakadą prowadzoną w ciągu al. Solidarności. Al. Solidarności pozostanie dwujezdniowa
po dwa pasy ruchu. Przebieg al.
Sikorskiego nie ulegnie zmianie,
natomiast ulica Gen. B. Ducha zostanie wykonana nową trasą, jako
dwujezdniowa – po dwa pasy ruchu. Wloty na skrzyżowanie ul.
Gen. B. Ducha oraz al. Sikorskiego zostaną poszerzone do czterech
pasów ruchu. Ze skrzyżowania
zostanie usunięty wlot ul. Północnej, który zostanie przeniesiony na
osobne skrzyżowanie z ul. Gen. B.
Ducha. Wzdłuż zachodniej strony ul. Gen. B.
Ducha przebudowana będzie
droga dojazdowa do okolicznych
posesji.
Dodatkowo nad
al. Solidarności w kierunku
ulicy Kosmowskiej zostanie
dok. na str. 8
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Celują w środek tabeli
Piłkarze Avii Świdnik
zajmują dziewiąte miejsce w
ligowej tabeli z dorobkiem
trzydziestu siedmiu punktów.
Liderem III ligi w grupie lubelsko-podkarpackiej jest Motor Lublin, stawkę zamyka zaś
Hetman Zamość.
26 marca piłkarze Avii Świdnik mieli zmierzyć się w Wólce
Pełkińskiej z tamtejszą Wólczanką. Mecz został odwołany z
powodu tragicznego wypadku z
udziałem gospodarzy. Trzech piłkarzy zginęło w wyniku zderzenia busa, którym jechali na mecz,
z TIR-em, dwóch pozostałych
zmarło w szpitalu. Zaległy mecz
ma się odbyć 18 maja.
W sobotę 2 kwietnia żółtoniebiescy pokonali u siebie Lubliniankę Lublin 1:0.
Avia Świdnik – Lublinianka
Lublin 1:0 (0:0)
Bramka: Wojciech Białek (90’,
rzut karny)
Avia: Zacharski, Kazubski, Szymala (Starok 82’), Maciejewski,
Barański, Byszewski, Orzędowski, Oziemczuk (Podstawka
90’), Bogusz, Wołos (Nowak
63’), Białek
Żółte kartki: Bugusz, Kazubski,
Byszewski, Barański.
W ramach 23 kolejki świdniczanie spotkali się na wyjeździe z Piastem Tuczempy. Mecz
zakończył się bezbramkowym
remisem.

Piast Tuczempy – Avia Świdnik 0:0 (0:0)
Avia: Zacharski, Kazubski, Szymala (64’ Nowak), Maciejewski,
Barański, Byszewski, Orzędowski, Oziemczk (90’ Starok), Wołos (76’ Podstawka), Mazurek,
Białek
Żółta kartka: Białek.
16 kwietnia podopieczni
Jacka Ziarkowskiego podjęli
Orła Przeworsk. Świdniczanie
bez problemu rozbili gości 5:0.
Bohaterami spotkania byli Wojciech Białek i Kamil Oziemczuk. Pierwszy skompletował
hat-tricka, drugi dołożył dwa
trafienia.
Avia Świdnik – Orzeł Przeworsk 5:0 (3:0)
Kamil Oziemczuk (19’, 51’),
Wojciech Białek (23’, 42’, 67’)
Avia: Zacharski, Maciejewski,
Kazubski, Barański, Bogusz,
Orzędowski, Nowak (Starok
71’), Byszewski (Wołos 46’),
Oziemczuk, Białek, Mazurek
(Szymala 22’, Podstawka 72’).
W środę 20 kwietnia Avia
zremisowała u siebie z Chełmianką 2:2. Goście prowadzili
już 2:0, a ostatnie pół godziny
grali z przewagą dwóch zawodników. Mimo to świdniczanie
doprowadzili do wyrównania.
Avia Świdnik – Chełmianka
Chełm 2:2 (1:2)
Bramki: Kamil Oziemczuk
(30’), Wojciech Białek (62’) –

„Anonim” mistrzem ligi
Zespół Anonim dzięki dwunastu zwycięstwom i
dwóm remisom, przy dwóch
porażkach obronił tytuł ubiegłorocznego mistrza Gminnej
Ligi Halowej w piłce nożnej.
Jego piłkarze pokonywali
bramkarzy przeciwnych drużyn w szesnastu meczach pięćdziesiąt siedem razy, bramkarz Anonima wyciągał piłkę
z siatki dziewiętnastokrotnie.
Wicemistrzem został GS
Ludwin. Miejscowa drużyna na
finiszu rozgrywek miała o cztery
punkty mniej niż Anonim. Wicemistrzowie strzelili najwięcej
bramek ze wszystkich zespołów

bo aż sześćdziesiąt jeden (4 więcej niż mistrz). Trzecie miejsce
zajęła drużyna Rafalscy J.H.J.S.
Na przeciwnym biegunie tabeli
znalazła się drużyna występująca pod nazwą Drewniaki. Tylko
dwa razy jej piłkarze poczuli
smak zwycięstwa, dwa razy zremisowali i aż dwanaście razy
przegrali, co spowodowało, że
zajęli w pierwszej lidze dziewiąte ostatnie miejsce.
Puchar Ligi zdobył zespół
Copacabana, który w finale okazał się lepszy (dopiero po rzutach
karnych) od Rafalskich J.H.J.S.
Najlepszym zawodnikiem został
wybrany Piotr Pasieczny (GS

Oleksij Prytuliak (7’), Hubert
Tomalski (18’)
Avia: Zacharski, Kazubski,
Szymala (Grzegorczyk 65’),
Maciejewski, Barański (Starok
87’), Byszewski, Orzędowski,
Oziemczuk (Wołos 83’), Nowak
(Bogusz 46’), Białek, Mazurek
Żółte kartki: Byszewski, Maciejewski, Nowak, Mazurek,
Oziemczuk, Orzędowski, Zacharski
Czerwone kartki: Byszewski
(za dwie żółte), Mazurek (za
dwie żółte).
W minioną niedzielę Avia
przegrała na wyjeździe z Orlętami Radzyń Podlaski. Rozstrzygające gole padły na początku
pierwszej i drugiej połowy.
Konrada Zacharskiego dwukrotnie pokonał Damian Szpak,
a po razie – Piotr Zmorzyński i
Adrian Zarzecki. Świdniczanie
byli w stanie odpowiedzieć na
to tylko dwa razy trafieniami
Adama Nowaka i Wojciecha
Białka.
Orlęta Radzyń Podlaski – Avia
Świdnik 4:2 (1:0)
Bramki: Adrian Zarzecki (2’),
Damian Szpak (46’), Piotr Zmorzyński (48’) – Adam Nowak
(61’), Wojciech Białek (63’)
Avia: Zacharski, Kazubski, Maciejewski, Grzegorczyk, Barański, Wołos, Bogusz, Orzędowski, J. Szymala (76’ Podstawka),
Starok, Białek.
Żółte kartki: Ebert, Zarzecki –
Szymala.
kagk

Ludwin), a najlepszym bramkarzem Andrzej Macieńko (Rafalscy J.H.J.S.) Królem strzelców
został Andrzej Czubacki (GS
Ludwin).
W II lidze najlepsza okazała się drużyna Czarnej Mamby.
Nowy pierwszoligowiec odniósł
dziesięć zwycięstw, dwa razy
zremisował i ani razu nie przegrał. Strzelił najwięcej bramek
z wszystkich drużyn bo pięćdziesiąt sześć. Drugie miejsce
zajął zespół z Lublina Perła
Boiz. Wicemistrzowie drugiej
ligi zdobyli o siedem punktów
mniej niż zwycięzca rozgrywek
na drugim froncie. Na trzeciej
pozycji uplasowała się drużyna
o nazwie Czarne Konie.
Ciekawostką jest że drużyna brązowego medalisty drugiej
ligi zdobyła tyle samo punktów
co wicemistrz, identyczny mając bilans zwycięstw 8, remisów
1 i porażek 3. Strzeliła również
zdecydowanie więcej bramek.
Czterdzieści cztery przy osiemnastu Perły Boiz. O miejscu drugim zadecydował bezpośredni
mecz, który wygrała Perła Boiz.
Najlepszym zawodnikiem II ligi
został wybrany Wiktor Iskra
(The Miners) a najlepszym bramkarzem Paweł Dejko (Czarna
Mamba). Korona króla strzelców
powędrowała w ręce Sebastiana
Saczewy (Czarna Mamba).
redil
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Sukcesy w Ostrawie i Insbrucku
9 kwietnia w czeskiej
Ostrawie odbył się turniej
TKD dla dzieci „Ippon Cup
2016”. W towarzyskiej imprezie, której organizatorem był
instruktor Kamil Šamal, goszczący ostatnio regularnie na
imprezach PUT, wystartowało
ponad 130 najmłodszych zawodników z 12 klubów Czech
i Polski. Siedmioosobowa ekipa LKSW Dan wywalczyła 11
medali.
Kacper Głowienka zdobył
trzy złote medale (kopnięcia
szybkościowe, softy, układy),
srebro w technikach specjalnych
oraz puchar i zestaw Lego dla
najlepszego zawodnika kategorii wiekowej do 7 lat, Lena Głowienka brąz w softach, Michał
Markowski złoto w semi, brąz w
układach, Łukasz Oleszek srebro w kopnięciach szybkościowych, brąz w softach, Natalia
Oleszek złoto w układach oraz
Igor Głowienka złoto w softach.
W dniach 15-17 kwietnia
w Innsbrucku odbyły się zawody
Pucharu Świata w kickboxingu
– Austrian Classics. W szranki
jednej z największych europejskich imprez WAKO, zaliczanej

do wielkoszlemowego cyklu
World Kickboxing Series, stanęło prawie 2500 zawodników.
W składzie reprezentacji Polski
znalazł się zawodnik LKSW
Dan Świdnik Paweł Zdun. Aktualny wicemistrz Europy juniorów również w Innsbrucku wywalczył srebro w walkach lightcontact do 63 kg. W drodze do
medalu pokonał kolejno Węgra,
Belga i Bułgara. W finale, tak
jak na mistrzostwach Europy,
jego przeciwnikiem był znakomity brytyjski zawodnik Elijah
Everill i ponownie to Anglik
okazał się lepszy. Paweł startował także w formule pointfighting, gdzie po wygranym pierwszym pojedynku przeciwko
zawodnikowi węgierskiemu ze
słynnego Kiraly Team w drugiej
walce uległ niestety Włochowi.
Srebrny medal Austrian Classics
jest kolejnym ogromnym sukcesem zawodnika LKSW Dan,
który obecnie przygotowuje
się do udziału w mistrzostwach
Polski oraz do następnego turnieju World Kickboxing Series
– Hungarian World Cup, który
odbędzie się w połowie maja
w Budapeszcie.
kagk

Medalowe żniwo Dana
W pierwszą niedzielę kwietnia LKSW „Dan” uczestniczył
w turnieju kickboxingu Piaseczno Open. Łupem zawodników
klubu z Lubelszczyzny padło 37
miejsc medalowych w walkach
pointfighting i soft-stick indywidualnie i drużynowo.
Zawodnicy sekcji łęczyńskiej wywalczyli indywidualnie następujące medale: Kacper Głowienka - złoto softy,
srebro PF, Łukasz Oleszek srebro softy, Natalia Oleszek -

srebro PF, Jakub Wojciechowski - srebro softy, Nikodem
Dejko - srebro softy, Sara Steć
- srebro softy, brąz PF, Julia
Matyś - 2 x złoto PF, Konrad
Grzesiuk - 2 x brąz PF, Daniel
Szostakiewicz - brąz PF, brąz
softy, Zuzanna Guz - brąz PF,
Bartosz Sadowski - brąz PF
zaś drużynowo: Kacper Głowienka, Jakub Wojciechowski,
Łukasz Oleszek - srebro softy,
Filip Żaczek, Igor Głowienka,
Olaf Steć - brąz softy,Julia Ma-

Uczniowie z Ludwina zwycięzcą
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Ludwinie wzięli
udział w XII Halowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar
Wójta Gminy Wierzbica. Młodym pasjonatom piłki nożnej
towarzyszyło hasło „Stop nałogom”. Były to bardzo udany
występ. Po 4 zwycięstwach i
jednym remisie zajęli I miejsce
w turnieju a Patryk Bodzak
został królem strzelców.
W turnieju wystąpiły zespoły z powiatu chełmskiego oraz
nasza drużyna ze Szkoły Podstawowej w Ludwinie, reprezentująca powiat łęczyński. Na drugim
miejscu uplasowała się pierwsza
drużyna gospodarzy – Wierzbica, a na trzecim miejscu zakoń-

czyli zawody uczniowie Szkoły
Podstawowej z Sawina. Królem
strzelców turnieju został Patryk
Bodzak (SP Ludwin), najlepszym
zawodnikiem-Eryk Klimowicz
(Wierzbica) a najlepszym bramkarzem Kewin Tracz (Sawin).W
turnieju wzięli udział urodzeni w
2004 r. i młodsi. Wyniki naszej
drużyny: Białopole - Ludwin - 0:3
(Piotr Romańczuk, Gabriel Szalast, Jakub Pasiuk); Wierzbica I Ludwin - 0:1 (Piotr Romańczuk);
Wierzbica II - Ludwin - 0:7 (Patryk Bodzak 3, Adrian Pachucki,
Paweł Walenciuk, Piotr Romańczuk, Gabriel Szalast); Ruda Huta
- Ludwin - 1:1 (Patryk Bodzak);
Sawin - Ludwin - 1:2 (Patryk Bodzak, Piotr Romańczuk).

Redaguje zespół: Ryszard Nowosadzki (redaktor naczelny),
Tomasz Pastuszak (sekretarz redakcji), Dariusz Staniak, Artur
Pikul (dział reklamy), Mariusz Łagodziński (dział sportowy),
Katarzyna Gileta, Grzesiek Kuczyński, Łukasz Olszewski.

Na krawędzi

Piłkarze Górnika Łęczna przez
ostatnie tygodnie byli najgorzej grającą drużyną w Ekstraklasie. Sześć kolejnych spotkań bez zdobycia chociażby jednej bramki sprawiło, że Górnik
Łęczna sięgnął dna ligowej tabeli i stał
się faworytem do opuszczenia Ekstraklasy. W Kielcach Górnicy remisując
1:1 z Koroną Kielce nie przybliżyli się
do utrzymania, ale przynajmniej zakończyli niemoc. Bohaterem zielonoczarnych był Sergiusz Prusak, który
obronił rzut karny. W ten sposób drużyna Jurija Szatałowa przynajmniej
przełamała kryzys, ale wciąż znajduje
się w dramatycznym położeniu.
Przed Górnikiem 3 spotkania,
które zadecydują o wszystkim. 30
kwietnia z Termalicą Bruk-Bet w Niecieczy, która nasz klub wyprzedza o 5
punktów. 7 maja z outsiderem z Zabrza,
a 10 maja z Podbeskidziem, mającym
dzisiaj 2 punkty więcej. Przegranie któregokolwiek meczu i brak zwycięstw z
drużynami z Zabrza i Bielska Białej
będzie najprawdopodobniej skutkować pożegnaniem z Ekstraklasą.
Do tego w czerwcu kończy się
umowa sponsorska z LW Bogdanka
S.A. Co więcej Górnik Łęczna jest jedynym klubem ekstraklasy, który nie
może liczyć na wsparcie finansowe
swojego miasta – Łęcznej. Drużyna
stoi na krawędzi - sportowo i finansowo.
(nor)

tyś, Nikodem Dejko, Sara Steć
- srebro softy.
Według rodziców młodych
zawodników na wyróżnienie
zasłużyły trzy osoby: Konrad
Grzesiuk - debiutował na macie, Julia Matyś - zdobywczyni
dwóch złotych medali w pointfighting, która wywalczyła tytuł
najlepszej kadetki młodszej turnieju w tej formule walki oraz
Kacper Głowienka, który zapisał na koncie srebro w pointfightingu, będąc najmłodszym
i najmniejszym zawodnikiem
w swojej kategorii.
redil
Klasyfikacja
końcowa:
I miejsce - Szkoła Podstawowa
Ludwin, II miejsce - Zespół
Szkół im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy I, III miejsce
- Zespół Szkół w Sawinie, IV
miejsce - Szkoła Podstawowa w Białopolu, V miejsce Zespół Szkół Ruda Huta, VI
miejsce - Zespół Szkół im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy II.
Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy oraz piłki, natomiast drużyny, które zajęły
miejsca 1-3 dodatkowo medale
oraz puchary, które wręczył Andrzej Chrząstowski wójt Gminy
Wierzbica. Wręczono również
nagrody indywidualne: najlepszy zawodnik - Eryk Klimowicz
(Wierzbica), najlepszy bramkarz - Kewin Tracz (Sawin),
król strzelców - Patryk Bodzak
(Ludwin). Wszystkie nagrody
zostały ufundowane przez wójta
Gminy Wierzbica. Turniej został
przygotowany przez nauczycieli
wychowania fizycznego ZS w
Wierzbicy, natomiast rozgrywki
przeprowadzili sędziowie OKS
ChOZPN.
Skład zespołu SP w Ludwinie: Paweł Romańczuk, Piotr
Romańczuk, Gabriel Szalast,
Patryk Bodzak, Paweł Walenciuk, Jakub Pasiuk, Adrian Pachucki, Adrian Niziołek, opiekun Grzegorz Sajnaj.
redil

Gazeta Regionalna “Pojezierze” jest kolportowana do mieszkań w Łęcznej.
Na terenie powiatu łęczyńskiego, w Lublinie i Świdniku można ją otrzymać
w urzędach oraz wybranych sklepach i punktach usługowych. W Świdniku
w sklepach wokół m.in. ul: Niepodległości, Kosynierów, Racławickiej, al.
Lotników Polskich.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skrótów i poprawek oraz nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. t.sp - tekst sponsorowany, zaliczany jest do materiałów reklamowych.
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Remont za remontem
dok. ze str. 6
wybudowana kładka dla pieszych.
Wzdłuż ulic zostaną wykonane
ścieżki rowerowe i chodniki dla
pieszych.
Niezbędną dla bezpieczeństwa inwestycją jest remont wiaduktów na al. Kompozytorów
Polskich. Na al. Kompozytorów
Polskich zamknięty został jeden
z dwóch wiaduktów, ten po którym przebiega jezdnia w stronę al.
Solidarności. Ruch samochodów
w całości przejął sąsiedni wiadukt,

Spotkanie z historią na żywo
17574 woluminów obejmuje i recytatorskie, różnego rodzaju
księgozbiór Gminnej Biblioteki warsztaty. Przykładem mogą tu
Publicznej w Spiczynie i jej dwóch być ferie bez nudy - różnorodne
filii w Jawidzu i Zawieprzycach. zajęcia oraz warsztaty skierowaZnaleźć tam można literaturę ne do najmłodszych mieszkańpiękną – zarówno polską jak i za- ców gminy Spiczyn. Dzieci bargraniczną, popularnonaukową ze dzo chętnie brały udział w zawszystkich dziedzin wiedzy oraz jęciach plastycznych w ramach
wydawnictwa dla dzieci i mło- których wykonywały prace pladzieży. Co kwartał przybywa kil- styczne. Powstały rękodzieła:
kanaście nowych tytułów – często ramki na zdjęcia z tekturowych
poszukiwanych przez czytelników kartonów zdobione różami z pabestselerów. W ofercie biblioteki pierowych gazet, dodatkami z
znajdują się również czasopisma, papierowej wikliny i motywami
które można wypożyczyć do papierowego filigranu. Dużym
domu. Gminna Biblioteka w Spi- zainteresowaniem podczas ferii
czynie w swoich placówkach daje cieszyły się również gry planteż możliwość swobodnego dostę- szowe i zabawa w kalambury.
pu do Internetu.
Został zorganizowany Turniej
1 grudnia 2014r GBP w Spi- Warcabowy w którym każdy
czynie dołączyła do elektronicz- uczestnik został nagrodzony.
nej wypożyczalni w systemie Ferie w bibliotece miały na celu
MAK+. Każdy czytelnik po pod- ukazanie jak fajnie można spępisaniu karty zobowiązań, może dzić wolny czas bez komputera.
korzystać z zasobów biblioteki
Przed nami natomiast imoraz otrzymuje kartę czytelnika, preza, która zdobyła sobie
która obowiązuje również we uznanie wielu mieszkańców
wszystkich bibliotekach powia- Lubelszczyzny – Historyczna
tu łęczyńskiego. Wszyscy czy- Majówka w Zawieprzycach.
telnicy mogą
przeglądać
katalog online, historię swojego
konta elektronicznego,
sprawdzać
dostępność
zbiorów
i
dokonywać
rezerwacji
we wszystMajówka w Zawieprzycach 2015r - fot. R. Nowosadzki
kich bibliotekach.
Gminna Biblioteka w Spiczynie
Pracownicy biblioteki nie jest jej organizatorem i zaprasza
ograniczają się tylko do wypo- wszystkich zainteresowanych
życzania książek. Organizują 8 maja 2016 roku na IX Hiszereg akcji tematycznych takich storyczną Majówkę w Zawiejak: lekcje biblioteczne eduku- przycach. Więcej informacji na
jące dzieci i młodzież szkolną, temat wydarzenia na stronach:
spotkania autorskie, prelekcje, www.gbp.spiczyn.pl oraz www.
czytanie bajek dzieciom, wer- spiczyn.pl.
nisaże, konkursy plastyczne
Natalia Dudek

a pojazdy mają do dyspozycji tylko
po jednym pasie ruchu w każdą stronę. To dopiero poczatek utrudnień
w ruchu. W maju zaczną się prace
na jezdniach, które będą zwężone
do jednego pasa ruchu na odcinku
od Północnej do Smorawińskiego.
W czerwcu ma być zamknięty też
drugi wiadukt. Wtedy kierowcy
będą zmuszeni korzystać z objazdów, ten podstawowy ma przebiegać przez łącznicę prowadzącą do
wiaduktu Poniatowskiego oraz al.

Smorawińskiego. Przebudowa al.
Kompozytorów Polskich ma zakończyć się do połowy października.
Nie lepiej jest też w centrum
miasta. Od 29 lutego kierowców spotykają duże utrudnienia
w ruchu na ulicy Muzycznej. Został tam wprowadzony całkowity
zakaz ruchu i parkowania samochodów na odcinku między ul.
Narutowicza a Bystrzycą. Nowa
ul. Muzyczna połączy ul. Stadionową (i Lubelskiego Lipca ’80)
z ul. Głęboką. Trasa będzie miała
jedną jezdnię,
za to z dwoma
pasami
ruchu
w każdym kierunku. Wraz z
nią powstanie
nowy most na
Bystrzycy. Inwestycja pochłonie
42 mln zł, a jej
ukończenie planowane jest na
koniec kwietnia
2017 roku.
Rozpoczęły się też prace
związane z przebudową ul. Narutowicza i bocznych uliczek. Póki
co zamknięte są Strażacka i częściowo Rowerowa. Od czerwca,
na trzy miesiące, prywatne samochody znikną z Narutowicza
między Lipową a Ochotniczą, bo
Narutowicza ma być przebudowana - nowe będą sieci podziemne,
chodniki, jezdnia. Szerokość ulicy
pozostanie taka jak obecnie.
R. Nowosadzki

Podczas prac przy kamienicy (ul. 3 Maja 7 w Lublinie)
znaleziono sześć granatów
moździerzowych. Informację o
zdarzeniu policjanci otrzymali
o godz. 12.30. Na miejsce przyjechali policjanci oraz saperzy.
Ulica 3 Maja została zamknięta
na odcinku od ul. Radziwiłłowskiej do Chmielnej.
Przez kilka godzin autobusy komunikacji miejskiej jeździły zmienionymi trasami. Linie
2, 10, 18, 31, 32 i 57 kierowane
były na wprost przez Krakowskie Przedmieście, pl. Wolności,
Bernardyńską i Lubartowską.

Linie 26 i 40 z Al. Racławickich
jeszcze przed KUL skręcały
w lewo w al. Długosza, potem
jechały przez Leszczyńskiego
i Czechowską, a do ul. Prusa
przez al. Solidarności.
Pociski leżące w ziemi choć
są skorodowane, ale wciąż bardzo niebezpieczne. Polskę można określić jako kraj najbardziej
w Unii Europejskiej nasycony
niebezpiecznymi powojennymi
pozostałościami. W ziemi i w wodzie pozostały olbrzymie ilości
niewybuchów i niewypałów oraz
nawet nienaruszone magazyny.
rk

Sprzedam orginalne felgi (17cal.)
aluminiowe do Alfy Romeo. Felgi w bardzo dobrym stanie, mało
używane, ładny design. Polecam.
Tel. 605 533 985
Sprzedam mieszkanie M-4, 61m2 (I
piętro), ul. Górnicza, po remoncie. Cena
do uzgodnienia. Tel. 512 315 158
Sprzedam M4 61m2 , piętro 3/4 ,
osiedle bobrowniki , spółdzielnia
Batory. Cena 235 tyś do negocjacji. Tel. 785612240
Sprzedam działki budowlane na os.
Kol. Trębaczów. Tel. 513 981 795.
Sprzedam działkę budowlaną 20 ar
w Nowym Krępcu. Cena 185 tys.
Do negocjacji. Tel. 533 585 666
Sprzedam dwuosobowy skuter
Zumiko Longjia, poj. 50cm3, r.p.
2010, mały przebieg. Ubezpieczenie i przegląd aktualny. Cena 1700
zł. Tel. 661 140 190.
Sprzedam działkę budowlaną
8 ar w Łęcznej, tel. 508 353 924

Wynajmę Mam do wynajęcia małe
mieszkanie, I piętro, os. Samsonowicza. Tanio. Tel. 605 533 985
Wynajmę kawalerkę 40m2, 3p.
ul. Szkolna 10, 800 zł+opłaty, tel.
662 141 050
Sprzedam mieszkanie własnościowe M-2, 35,4 m2, os. Niepodległości, piętro I/IV, idealna lokalizacja,
cena 160 000 do uzgodnienia, tel.
724 813 131.
Sprzedam lub wynajmę lokal usługowo-handlowy, 44m2 + piwnica (pomieszczenie magazynowe - 38m2),
Łęczna, ul. Wrzosowa 1. Cena do
uzgodnienia. Tel. 606 14 67 95
Sprzedam działkę budowlaną, 36
arów, Kol. Stara Wieś, ogrodzona,
doprowadzona woda i prąd. Cena do
uzgodnienia, tel. 697 154 093.
Ogłoszenie firmowe
Wynajem żurawia
samojezdnego 30t
na obszarze woj. lubelskiego.
tel. 695 243 203

Niewybuchy w centrum

OGŁOSZENIA DROBNE

Żołnierze wyklęci
Ok. 70 osób zjawiło się na
V Konferencji Popularnonaukowej o „Żołnierzach Wyklętych”. Wydarzenie wzbogacające wiedzę o bohaterach najnowszej historii Polski odbywa
się rokrocznie od 2012 roku.
W pierwszej części sesji,
mieliśmy okazję wysłuchać wykładów historyków z lubelskiego oddziału Instytutu Pamięci
Narodowej. Dr Daniel Piekaruś
mówił o przestępczości funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa na Lubelszczyźnie. Temat
ukazał na przykładzie pracowników Powiatowego Urzędu
Bezpieczeństwa w Krasnymstawie. Przedstawiona została
struktura zatrudnionych tam
funkcjonariuszy: ich narodowość, pochodzenie społeczne.
Mogliśmy dowiedzieć się o ich
motywacjach wstąpienia do UB,
metodach walki z podziemiem
niepodległościowym. Prelekcja
była uzupełniona o konkretne
postacie i ich zdjęcia.
Problem poszukiwania nieznanych miejsc pochówku ofiar
terroru komunistycznego w latach 1944-1956 przybliżył Artur
Piekarz. Omówiona została m.in.
praca zespołu prof. Krzysztofa
Szwagrzyka, zajmującego się
poszukiwaniem i identyfikacją
szczątków niezłomnych żołnierzy. Zaprezentowane zostały
zdjęcia m.in. z powązkowskiej
„Łączki”, prelegent wspominał o innych miejscach, gdzie
potajemnie zakopywano ciała
zamordowanych przez komunistyczne sądy.
Jako ostatni przed przerwą
zaprezentował się Marcin Krzystofik, który przybliżył temat
Cmentarza przy ul. Unickiej w
Lublinie - miejsca pochówku
osób straconych w Więzieniu Na
Zamku w Lublinie w latach 19441954. Jak można było się dowiedzieć, bardzo prawdopodobne
jest, że w tym miejscu spoczywają szczątki wielu żołnierzy antykomunistycznego podziemia,
których miejsca pochówku przez
lata pozostawały nieznane.

Drugą część konferencji
rozpoczęła opowieść dr Zenobii
Kitówny o Alinie Blaszyńskiej
- kobiecie żołnierzu Narodowych Sił Zbrojnych. W czasach
szkolnych harcerka, prowadząca ochronki dla dzieci, podczas
wojny służyła w AK. Od 1943
r. ukrywała się, wraz z końcem
okupacji niemieckiej zdecydowała się kontynuować konspiracyjną walkę jako łączniczka
w NSZ. Lubelska „Inka”, jak
nazwała ją pani Zenobia, została ciężko ranna w czasie słynnej bitwy pod Hutą 10 czerwca
1945 r. Przyjęta pod fałszywym
nazwiskiem do szpitala im. Jana
Bożego w Lublinie, zmarła po
4 miesiącach cierpień w wieku
zaledwie 23 lat. Pani Kitówna
wspomniała również o pogrzebie Aliny; trumnę owinięto w
koce i położono na dnie wozu,
którym wcześniej bohaterka
rozwoziła żywność do ochronek. W tłumie wtajemniczonych
kobiet z dziećmi szła rodzina,
ubrana zwyczajnie, w nieżałobne ubrania. Alinę Blaszyńską
pochowano na cmentarzu przy
ul. Lipowej ze zmienionym nazwiskiem, które zostało zastąpione przez właściwe dopiero
w 1975 roku.
Ostatnim gościem, który
zabrał głos na tegorocznej konferencji. był Henryk Atemborski
ps. „Pancerny”. Żołnierz Brygady Świętokrzyskiej NSZ, w bardzo barwny sposób, opowiedział
o swoim życiu. Usłyszeliśmy co
nieco o jego rodzinie, dzieciństwie, zwyczajach jakie panowały w Polsce przed wojną. Pan
Henryk powiedział, jak to się
stało, że znalazł się w szeregach
NSZ, wspomniał o życiu partyzantów i porównał je do tego,
w jaki sposób ukazywane jest
dzisiaj, w powieściach czy też
filmach. Usłyszeliśmy również
o ciężkim śledztwie, gruźlicy jakiej nabawił się w stalinowskim
więzieniu, późniejszym życiu,
pracy w komunistycznych czasach.
BB

dok. ze str. 3
takie turnieje to piękna przygoda,
którą drużyna sama sobie uświetniła zwycięstwem. Teraz pojadą do
Warszawy - cieszył się trener.
Jednym z celów Turnieju
„Z Podwórka na Stadion o Puchar
Tymbarku” jest wyłanianie piłkarskich talentów, dlatego trenerzy
drużyn, które wygrały finały wojewódzkie mogą dobrać do swojego
podstawowego składu po 2 wyróżniających się zawodników z zespołów, które odpadły lub dwóch dodatkowych ze swojego podmiotu.

Zwycięzcy finałów wojewódzkich
w kategorii U-10 i U-12 zagrają w finale ogólnopolskim, który
rozegrany zostanie w Warszawie
w dniach 30 kwietnia – 2 maja.
Najlepsze drużyny XVI edycji poznamy 2 maja na Stadionie Narodowym bezpośrednio przed Finałem
Pucharu Polski. Nagrodą Główną
XVI edycji jest Puchar Tymbarku
oraz wyjazd na mecz Polska-Holandia rozgrywany 1 czerwca w
Gdańsku, a także spotkanie z piłkarzami reprezentacji Polski.
BB

Z Łęcznej na Stadion Narodowy

